OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

„Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji,
a podle toho si zařiď život. “

František Kožík
Klasická hudba versus česká dechovka
Máte rádi hudbu? Většina z Vás asi odpoví, že ano. A protože má každý jiný vkus, pokusili
jsme se uspořádat dvě setkání.
První bylo již v červnu. Bylo to setkání s hudebníky České filharmonie, které doprovázel
herec pan Stanislav Zindulka. Uspořádání koncertu byla jakási sázka do loterie. Vždyť
nevím, kolik lidí v naší obci či okolí má rádo vážnou hudbu. Ale protože nápadu předcházela
trochu zvláštní situace, nevzdala jsem se myšlenky koncert zorganizovat. Ti, co tam byli, ví,
jak to začalo. K uspořádání setkání navíc předcházel téměř rok domlouvání termínu,
účinkujících, repertoáru a prostor. Česká filharmonie má věhlas nejen u nás, ale i ve světě.
Proto mi bylo velkou ctí, když se myšlenka stala skutečností. Podařilo se nám pozvat kvarteto
těch nejlepších hudebníků České filharmonie do naší obce. Tedy ne přímo k nám, ale do
kostela Sv. Petra na Křivoklátě. Nápad podpořil pan farář P. Angelo. Velmi si vážím jeho
vstřícnosti a touto cestou mu mnohokrát děkuji. Byla to výborná volba. Hudbu doprovodil
krásnými verši a vyprávěním pan Zindulka. Zvuk zněl nádherně. Což jistě potvrdí i 80
posluchačů, kteří do kostela přišli. Neobvyklost tohoto koncertu tkvěla i v tom, že byla
možnost zeptat se účinkujících na jejich zážitky z koncertů ve světě, z cest nebo na něco
zajímavého. To se Vám v Rudolfinu nepoštěstí. Z původně plánované hodiny byly skoro dvě.
A pokud chcete vědět, jak to začalo, nechám si to tajemství zatím pro sebe a snad Vám ho
povím napřesrok. Pokud to přesto chcete vědět dříve, zeptejte se toho, kdo tam byl. Určitě
Vám poví i to, jak se mu koncert líbil.
Druhé hudební setkání bylo jedno červencové odpoledne. Do areálu hřiště TJ Roztoky jsme,
tak jako loňský rok, pozvali dechovou hudbu Berounská šestka. Pro návštěvníky bylo
zajištěno i občerstvení. Nevím, kolik lidí má rádo dechovku, ale vzhledem k tomu, že máme
v obci početnou skupinu důchodců, kteří si rádi na dechovku zatancují při setkáních se
seniory, bylo pro mne velkým překvapením, že na hřiště přišlo pouze 18 lidí. Byli mezi nimi
i posluchači až z Rakovníka. Pravdou je, že počasí moc nepřálo, asi po 40 minutách hraní
přišel vydatný déšť. Ti, co přišli, se nenechali odradit, zima nebyla. Sedělo se pod deštníky a
hudba hrála přes 2 hodiny. Posluchači si hudbu pochvalovali. Jen je škoda, že se jich jejími
tóny nekochalo více. A jak to bude příští rok? Asi akci pořádat nebudeme. Dechová hudba si
své posluchače u nás bohužel nenašla.
Ing. Lenka Peterková, starostka
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
odpadu, elektrospotřebičů apod., aby
nedocházelo k hromadění odpadu před
vraty sběrného dvora mimo otevírací
hodiny.

olby do krajského zastupitelstva.
Ve dnech 7. a 8. října se uskuteční
v budově základní školy volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje.

V

asílání SMS.
Zájemci o zasílání informačních
SMS týkajících se změn a dění
v obci se mohou přihlásit k odběru osobně,
e-mailem nebo telefonicky v kanceláři
obecního úřadu.

Z

polečenstva vlastníků - SVJ.
Obecní
úřad
žádá
všechna
společenstva vlastníků bytových
jednotek v obci Roztoky o nahlášení jména
předsedy a kontaktního telefonu.

S

rakiáda.
Sbor dobrovolných hasičů Roztoky
pořádá dne 16.10.2016 od 14:00
hod tradiční drakiádu na louce pod
Permonem. Všichni jste srdečně zváni.

robová místa.
Žádáme
všechny
nájemce
hrobových míst na hřbitově
Roztoky o nahlášení aktuálních údajů
z důvodu aktualizace evidence pronájmu
hrobových míst. Prosíme o číslo
hrobového místa, aktuálního nájemce,
trvalou adresu, telefonní číslo. Údaje
zašlete e-mailem, poštou, nebo osobně do
kanceláře obecního úřadu.

D

H

lakové spojení.
Na základě požadavku občanů
ohledně připojení motorového vozu
k soupravě vlakového spoje Os 7715 (typu
regionova) se jedná se zástupci
Středočeského kraje i s dopravcem České
dráhy, a.s. Z důvodu finančních nároků
této změny budou toto opatření řešit
v následujícím roce a k platnosti jízdního
řádu 2017/18.

V

P

oděkování.
Obec Roztoky děkuje společnosti
Permon s.r.o. za finanční příspěvek na
výstavbu vodovodu Na Skalách.
evize kotlů.
Dle novely zákona o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb. musí
domácnosti realizovat nejpozději do
31.12.2016 u kotlů na tuhá paliva první
revizi kotle. Tato povinnost se vztahuje i
na nově zakoupené kotle. Při nedodržení
této zákonné povinnosti může být
domácnost
pokutována až do výše
20 000,- Kč. Cena za provedení revize se
pohybuje cca od 1000 Kč bez DPH do
1500 Kč bez DPH dle počtu revizí v obci.

R

osvícenská zábava.
Dne 15.10. se bude konat od 20 hod
v Hotelu Roztoky Posvícenská
zábava. K tanci a poslechu hraje Kastelán.
Pěkná hodinka bude tradičně v Hotelu
Roztoky a v Hospodě U Křížku.

P

voz velkoobjemového odpadu.
Na Karlově proběhne svoz
velkoobjemového odpadu ve dnech
15. a 16.10. 2016 a v Roztokách na sídlišti
ve dnech 22. a 23.10.2016

S

rovoz sběrného dvora.
Prosíme všechny občany obce
Roztoky, aby dodržovali provozní
dobu sběrného dvora pro odvoz bio

P
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Starostka se zeptala, zda má někdo k programu
připomínky. Sama sdělila, že na pozvánce je
chybně uvedeno číslování bodů programu a to
body č. 7.1., 7.2., 7.3. – správně mělo být 6.1.,
6.2., 6.3. Nikdo další neměl k programu jiný
návrh, proto dala hlasovat o programu jednání
v opravené formě. Zastupitelům přednesla
návrh na usnesení.

Zápis č. 22/2016 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
6.9. 2016 v budově Obecního úřadu Roztoky
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří
Prokůpek, Martin Mikovec, Hana Číhařová,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Antonín Ježek, Pavel Procházka
Omluvení zastupitelé: 0
Počet přítomných občanů: 12
Ověřovatelé zápisu: Pavel Procházka, Mgr.
Tomáš Vostatek

Usnesení č. 1 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce po projednání schvaluje upravený
program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

1.
Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:05 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je dnes přítomno 9 z 9 členů
zastupitelstva, a že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starostka uvedla, že zasedání
bylo svoláno na základě pozvánky, která byla v
souladu se zákonem o obcích zveřejněna po
dobu 7 dnů na úřední desce a také na
elektronické úřední desce na internetu.
Pořízením zápisu pověřila paní Irenu
Vápeníkovou.
Starostka upozornila, že z dnešního jednání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro
tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámila s
programem jednání, uvedeném na pozvánce.

2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů
2.1.
Dle jednacího řádu obce Roztoky
starostka vyzvala zastupitele k volbě návrhové
komise. Do návrhové komise byli starostkou
navrženi pan Jiří Prokůpek, pan Martin
Mikovec a pan Roman Texl.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1–6/6/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve
složení pan Jiří Prokůpek, pan Martin
Mikovec a pan Roman Texl.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů
zápisu
3. Podněty a náměty občanů
4. Projednání změn vkladů majetku do
sdružení VSOR
5. Schválení závěrečného účtu obce Roztoky
6. Pozemkové záležitosti
7.1. projednání záměru prodeje částí pozemků
p.č. 187/17 a 187/18 družstvu Jednota
7.2. projednání prodeje pozemku 72/36
7.3. projednání smluv na zřízení služebnosti
stezky a cesty na pozemku 596/22
7. Projednání žádosti o příspěvky
8. Projednání návrhu OZV – Požární řád obce
9. Projednání povolení výjimky z počtu žáků v
ZŠ Roztoky
10. Kontrola hospodaření
11. Kontrola usnesení
12. Schválení rozpočtových změn
13. Různé – zadávací dokumentace k VŘ,
hospoda U Křížku, hasičárna a jiné
14. Diskuse
15. Usnesení a závěr

2.2.
Starostka navrhla, aby ověřovateli
zápisu byli pan Pavel Procházka a pan Mgr.
Tomáš Vostatek. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky, proto bylo přistoupeno k
hlasování.
Usnesení č. 2.2–6/9/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu
pana Pavla Procházku a pana Mgr. Tomáše
Vostatka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3.
Podněty a náměty občanů
Starostka přítomné občany přivítala a vyzvala
je ke sdělení jejich podnětů.
3.1 Paní Bartoňová se dotazovala na osud
studie přehrady na Berounce, jednání jsou dle
paní Bartoňové rozpačitá, zmínila poslední
jednání v Hotelu Roztoky. Starostka uvedla, že
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do 15.9.2016 je možné podepisovat běžící
petici, následně se všechny petiční archy
odešlou na petiční výbor a k tomu souběžně
bude vydána tisková zpráva, kterou podepíše
za dotčené obce paní starostka, která byla
pověřena všemi obcemi. Dále ji podepíše pan
Stanislav Kužel za petiční výbor 1. petice, dále
ministr zemědělství pan Marian Jurečka a pan
Petr Kubala za Povodí Vltavy. Podepsaná
zpráva se objeví v tisku a bude o tom, že za
současné vlády nebude vláda podniknuty
žádné kroky k tomu, aby dál probíhala
jakákoliv činnost na rozpracování studie.
Souhlasí s tím i Povodí a nebude činit další
kroky, které by mohly iniciovat vznik
přehrady. K tomu starostka ještě uvedla, že si
nemůžeme být jisti, že se tato záležitost znovu
za nějakou dobu znovu neotevře.

suché, nezelená se. Doporučoval by nechat
odrůst a sekat méně často. Starostka namítla,
že pokud se začnou tvořit silné košťály,
nepobere to sekačka, a proto je nutné sekat
pravidelně. Dle navrhovatele tam košťály
nerostou. Starostka dále uvedla, že pokud se
neposeká, budou stížnosti občanů na vysokou
trávu. Sekání trávy bude přehodnoceno.
3.4 Pan Pucholt uvedl, že již dlouhodobě řeší s
obcí odprodej svých pozemků do majetku
obce. Zastupitelstvo obce je ale proti odkupu
pozemků. Pan Pucholt požádal obec o
vypracování územní studie, na základě níž by
mohl pozemky rozdělit. Poukázal na zákonnou
lhůtu ohledně zpracování studie obcí Roztoky.
Chce znát stanovisko obce, má mnoho zájemců
o pozemky, které vlastní jeho maminka paní
Marie Pucholtová, kterou zastupuje. Poukázal
na možnost získat do obce nové občany a má
zájem pozemky prodat, již musel odmítnout
cca 25 zájemců. Pan Pucholt by si vše chtěl
vyjasnit a případně zařídit sám, ale to není
možné. Studii musí udělat obec. Pan Ing. Melč
sdělil, že zamítnutí nákupu pozemků bylo v
pořádku, že nelze nyní stavět v lokalitě, která
je určena v územním plánu pro zástavbu ve
druhé etapě. Obec musí jednat v souladu se
zákonem. Musela by se schválit změna
územního plánu a teprve následně by se
jednalo o odkupu pozemků. Starostka uvedla,
že je pro nákup pozemků, aby obec přilákala
nové obyvatele, ale na minulém zasedání pro
byla menšina. Proti byl Ing. Melč, zdrželi se
hlasování paní Číhařová, pan Prokůpek, pan
Ježek a Mgr. Tomáš Vostatek. Starostka
uvedla, že pan Ing. Melč byl proti změně
územního plánu, dokud nebude více zájemců o
odprodej pozemků, proti tomu se Ing. Melč
ohradil. Starostka uvedla, že oslovila dopisem
ostatní majitele pozemků v dané lokalitě. Čeká
se na to, zda by více majitelů pozemků nabídlo
své pozemky k prodeji. Lhůta pro vyjádření
byla stanovena do 20.9.2016. Jiné lokality v
obci nejsou pro novou zástavbu reálné, protože
je majitelé neprodávají. Starostka potvrdila, že
v územním plánu je zaneseno, že obec by měla
vypracovat územní studii, proto navrhla
projednání celé věci znovu na příštím jednání
zastupitelstva v říjnu. Pan Pucholt se
dožadoval stanoviska zastupitelstva obce, aby
věděl, jak má dále pokračovat. Nebrání se
sepsání stížnosti s připojením podpisů zájemců
o pozemky paní Pucholtové. Pan Pucholt
uvedl, že si váží paní starostky a jejího

3.2 Paní Osvaldová důrazně poukázala na
nezodpovědné chování dětí i reakce rodičů
týkající se často rozbitých oken v okolí hřiště
na bytovkách. Děti si kopají pod okny a házejí
kameny, rozbitá okna hradí majitelé a
nemohou se domoci nápravy. Je to drahé, ona
sama měla okno rozbité 3x a proto vznesla
dotaz, zda by rozbitá okna neměla hradit obec.
Jedná se o více obyvatel v dané lokalitě, kteří
jsou tímto jednáním rozhořčeni. Děti utečou,
rodiče to řešit odmítají. Starostka to již řešila,
zodpovědnost mají rodiče, ne obec. Starostka
nabídla k nahlédnutí vyjádření právníka k
odpovědnosti za škody vzniklé na tomto
prostranství. Paní Číhařovou bylo doporučeno
volat v případě škody policii a na hřiště umístit
upozornění o zodpovědnosti rodičů. V diskusi
bylo zmíněno pojištění odpovědnosti za škody,
které si rodiče mohou pro tyto případy založit.
Zazněl i návrh na zákaz míčových her na hřišti.
Pan Mgr. Vostatek uvedl, že by se problém
částečně
mohl
vyřešit
vybudováním
plánovaného multifunkčního hřiště. Pan Texl
sdělil, že kopání zůstalo na tomto místě již z
dob minulých. Je to zažité místo, ale dříve
rodiče sami přišli za dítě škodu vyrovnat. Paní
Osvaldová
poukázala,
že
bude
věc
medializovat, pokud to nebude řešit ani policie.
Ptala se, zda se vůbec jedná o hřiště.
Zastupitelé potvrdili, že se jedná o dětské
hřiště.
3.3 Dále přednesl pan Háva svůj názor ohledně
sekání trávy u bytovek. Dle jeho úvahy je to
příliš často, tráva již 2 měsíce neroste, snižuje
se tím vsákavost půdy a tráva i půda jsou
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přístupu, ale pokud nebude souhlas,
pravděpodobně prodá pozemky zájemcům
sám. Starostka shrnula celou diskusi s tím, že
se bude celou situací zabývat na příštím
jednání zastupitelstva, až bude známé
stanovisko ostatních majitelů pozemků.

Cca třetina je vložena druhou formou, tzn.
postoupením práv hospodaření, to vypadá tak,
že majetek zůstává evidován v majetku obce a
sdružení se o něj stará, ale dělá pouze běžnou
údržbu, avšak není možné do toho majetku
vkládat peníze. Takovýto majetek je obvykle
dotčen dotací a je u něj tzv. blokační smlouva,
kdy ho nelze převést do majetku nikoho jiného.
Např. Ministerstvo zemědělství se tím brání,
aby za státní peníze někdo nenechal opravit
svůj majetek a pak by ho prodal. Je tam tedy
po dohodě s ministerstvem 10 letá lhůta, kdy
dá obec majetek pouze k pronájmu. Část
majetku obce Roztoky je vložena, ale větší část
je pouze postoupena. Pro potřeby investice do
nového zařízení je potřeba převést majetek
vkladem, nikoliv postoupením práv.

3.5 Pan Bulant uvedl, že již delší dobu stojí na
parkovišti u ZŠ odemčený automobil. Bylo mu
sděleno, že se situace již řeší, majitel vozidla
byl obeslán dopisem k jeho odstranění.
Starostka uzavřela třetí bod jednání a přešla k
bodu číslo čtyři.
4. Projednání změn vkladu majetku do
sdružení VSOR
Paní starostka představila a přivítala pana Mgr.
Tomáše Valera, který je předsedou sdružení
VSOR (Vodohospodářské sdružení obcí
Rakovnicka), kterého pozvala na jednání
zastupitelstva k vysvětlení požadavku na
přehodnocení vkladů majetku obce do VSOR.
VSOR má v plánu provádět některé investiční
akce na vodohospodářské síti v Roztokách.
Mgr. Tomáš Valer je zároveň i starostou obce
Senomaty. Uvedl, že ve sdružení je celkem 34
obcí okresu (včetně Roztok), které si společně
zajišťují provozování vodovodů a kanalizací.
Největším členem sdružení je město Rakovník.
Nyní se pracuje i na projektu přeložky
vodovodu mimo Permon zároveň na rozšíření
vodovodu do lokality nad Zlejcinou a
zkapacitnění vedení vodovodu u Zlejciny.
Momentálně je ale nutné akutně obnovit
úpravnu vody, do které je třeba investovat,
vystrojení armaturní stanice, což jsou náklady
cca 200.000,- Kč a dále kompletní
modernizace sanace akumulační nádrže v
hodnotě cca 700.000,--Kč. Sdružení tyto
činnosti provádí běžně, základním příjmem je
nájemné od společnosti RAVOS, s.r.o., která
na základě provozovatelské smlouvy uzavřené
do roku 2024 majetek provozuje, jedná se
zhruba o částku 22 mil. Kč ročně, z toho se
provádějí investiční akce ve sdružených
obcích. Ty se dají ovšem provádět pouze u
majetku, který byl vložen do sdružení. Jsou
dva způsoby, jak vložit majetek do sdružení.
Buď přímým majetkovým vkladem, to
znamená, že se majetek objeví v majetku
sdružení, to ho odepisuje daňově, účetně a
provádí na něm kompletní servis včetně
obnovy, třeba i kompletní. Takovýmto
způsobem je vloženo zhruba 60-65% majetku.

Mgr. Valer sám zmínil stanovy a postup
dobrovolného vstupu do sdružení, ale i
možnost vystoupení. Je tam ustanovená roční
lhůta, obvykle se vyvádí všechen majetek.
Pokud sdružení investovalo do zařízení, doplatí
se zbývající účetní hodnota, aby se předešlo
spekulacím typu, že někdo vstoupí do sdružení
se zdemolovaným majetkem, nechá si ho
opravit a následně vystoupí. Valnou hromadu
tvoří 34 zástupců obcí, zpravidla starostů, ti
společně rozhodují. Hlasovací právo mají
pouze obce s vloženým majetkem. Následně
vyzval pan Mgr. Valer přítomné k položení
dotazů. Pan Prokůpek se zeptal, jakou má obec
možnost kontroly investic, aby nedocházelo k
umělému navyšování ceny majetku fiktivní
investicí. Mgr. Valer informoval o tom, že vše
schvaluje valná hromada – všichni zástupci
obcí, ta má 5 členné představenstvo, které to
operativně řídí, a obec dostává veškeré
potřebné informace a podklady, obvykle se
koná na jaře a na podzim.
Valná hromada např. přijímá rozhodnutí
ohledně vodného a stočného. Starostka
poděkovala za prezentaci, sdělila, že další
jednání budou probíhat, prověří se dotační
smlouvy na majetek, který by byl předmětem
převodu do sdružení VSOR. Ještě vznesla
dotaz, jak rychle spěchá investice na úpravnu
vody, Mgr. Valer prohlásil, že je ve formě
investičního záměru, mají nabídky od
dodavatelů, doporučil věc projednat v co
nejkratší době. Investice není vázaná na
stavební povolení. Nikdo neměl další dotazy,
paní starostka se rozloučila a přešla k pátému
bodu jednání.
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Spotřební družstvo Jednota předložilo GP č.
811-39/2016 (zastupitelé obdrželi jeho návrh)
zpracovaný Ing. Danou Vališovou na dělení
pozemků kolem prodejny Jednota na odprodej
pozemku pro rozšíření prodejny. Situace GP
odděluje pozemek p.č. 187/17 na pozemek p.č.
187/36 o rozloze 74 m2 (4 m od současné
budovy směrem ke sběrnému dvoru) a dále
dělí pozemek 187/18 na pozemek označený
číslem 187/37 o rozloze 142 m2 (6 m od
současné budovy směrem k paní Špirkové).
Starostka se zeptala, zda má k návrhu někdo
nějaké připomínky. Pan Ing. Melč navrhl, aby
obec zvážila cennost pozemku v dané lokalitě,
neboť obec nemá přirozené centrum. Kolem
Jednoty je největší koncentrace obyvatel. Jedná
se tedy, dle jeho názoru z obecního hlediska o
nejcennější území a ptá se, co chystá dělat s
daným pozemkem Jednota a co obec do
budoucna zamýšlí s danou lokalitou. Není
znám záměr Jednoty ani obce. Po obci jdou
fámy, že Jednota má v úmyslu pronajmout
pozemek Vietnamcům, nebo dojde k umístění
kontejnerů, které budou hyzdit vzhled lokality.
Území by mělo být co nejlépe zhodnoceno.
Starostka sdělila, že se o návrhu jednalo již
dříve. Jedna část pozemku bude sloužit pro
nové parkoviště pro zákazníky Jednoty a druhá
část by měla být využita jako nové skladovací
prostory, aby mohla být prodejna rozšířena –
4m. Obec nemá zpracovanou koncepci daného
místa. Lokalita se jeví jako střed obce,
starostka se nedomnívá, že by tam vzniklo jiné
centrum, než tam je dosud. Ing. Melč požaduje
nákupní centrum na úrovni. Starostka uvedla,
že Jednota plánuje nové vstupy, celkovou
rekonstrukci budovy, rozšíření skladovacích
prostor a tím i rozšíření sortimentu prodejny.
Pan Prokůpek uvedl, že rozšíření prodejny je
služba pro občany, pan Ing. Melč uvedl, že
Jednota to nedokáže a rozšířením prodejny
chce jen dostat z lidí více peněz a zvýšit své
zisky. Starostka upozornila, že v současné
době Jednota vlastní pozemek, kde obchod
stojí, nedá se to změnit, může se pouze usilovat
o kvalitnější služby Jednoty. Ceny zboží v
obchodech Jednoty nejsou stejné jako ceny
jiných prodejen Jednoty v jiných okresech.
Není jasná cenová politika Jednoty. Rozšíření
prodejny by mělo být v zájmu obce, sdělila
starostka. Po krátké diskusi dala hlasovat.

5. Schválení závěrečného účtu obce Roztoky
Zastupitelstvo obce dne 21.6.2016 přijalo
nesprávně formulované usnesení, které bylo
zveřejněno pod č. 5 - 21/6/2016. Bylo přijato s
výhradou, výhradu může dát pouze krajský
úřad při zjištění nedostatků auditem, nikoliv
zastupitel. Vyjádření bylo konzultováno s
ministerstvem vnitra. Pan Ing. Melč měl
připomínky k závěrečnému účtu. Paní starostka
zpracovala odpovědi na připomínky do dopisu,
který panu Ing. Melčovi osobně předala proti
podpisu. Dopis bude přiložen k závěrečnému
účtu. První připomínka se týkala úprav před
domem č.p. 144, kde bydlí paní starostka, kde
je obecní cesta a pan Ing. Melč se ptal, proč
nejsou v závěrečném účtu náklady na úpravu
dané cesty – starostka uvedla, že si úpravy
dělali sami, obec nevynaložila náklady žádné.
Další připomínkou byla proinvestovaná částka
na stavbu hasičárny – v dopise, který starostka
částečně citovala, je uvedena částka
9.659.607,-Kč za veškeré investice ke konci
roku 2015. Na základě konzultace s
ministerstvem vnitra bylo doporučeno schválit
závěrečný účet bez výhrad, aby to nemělo vliv
na získávání dotací. Ministerstvo doporučilo
revokovat usnesení č. 5 - 21/6/2016 a schválit
nové. Starostka na základě doporučení navrhla
revokaci tohoto usnesení a schválení usnesení
nového. Na základě těchto připomínek dala
hlasovat o návrzích na usnesení.
Usnesení č. 5.1 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky revokuje usnesení č. 5 –
21/6/2016.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5.2 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce
Roztoky
schvaluje
celoroční
hospodaření obce Roztoky a Závěrečný účet
obce za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
– bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
6. Pozemkové záležitosti
6.1. Projednání záměru prodeje částí pozemků
p.č. 187/17 a 187/18 družstvu Jednota

Usnesení č. 6.1.1 - 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 187/17 v k.ú. Roztoky u
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Na zasedání dne 8.12.2015 Zastupitelstvo obce
schválilo v usneseních č. 9.1-8/12/2015 a 9.28/12/2015 doplnění článku o zřízení
služebnosti stezky a cesty na pozemku 596/22.
Zastupitelé obce dostali návrhy na smlouvy o
zřízení služebnosti stezky a cesty pro oba
manželské páry v přípravných materiálech.
Ing. Melč se dotazoval na ostatní majitele,
kteří mají v lokalitě u Ludmily své pozemky.
Řeší se to zatím u dvou, Požadavek na zřízení
služebnosti cesty byl zanesen do smlouvy.
Mgr. Vostatek se ptal na právo rozhodování
ohledně cesty, pokud by se tam obec rozhodla
něco budovat – právo vyjádřit se mají všichni
majitelé pozemků, kteří mají v sousedství
pozemek, i ti, kteří mají nebo budou mít věcné
břemeno na obecním pozemku. Jde o ochranu
majitelů pozemků, aby se měli jak dostat ke
svým chatám.

Křivoklátu, který je dle nového GP č. 81139/2016 označen p.č. 187/36 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 74 m2.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 ( Ing.
Melč) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Starostka přešla k hlasování ohledně druhé
části pozemku.
Usnesení č. 6.1.2 - 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 187/18 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu, který je dle nového GP č. 81139/2016 označen p.č. 187/37 ostatní plocha,
zeleň o výměře 142 m2.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 ( Ing.
Melč) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6.2. Projednání prodeje pozemku (72/36)

Usnesení č. 6.3.1 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
stezky a cesty pro majitele pozemku p.č. st.
261/1, který je v SJM Sklenářových v
souladu s usnesením č. 9.1-8/12/2015
přijatým na zasedání zastupitelstva dne
8.12.2015. Znění smlouvy bude součástí
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se
2 (Ing. Melč, Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.

Na minulém zasedání byl schválen záměr
prodeje pozemku obce p.č. 72/36 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu o výměře 68 m2. Záměr
byl vyvěšen dne 19.7.2016 a sejmut 19.8.2016.
Na prodej pozemku přišly dvě žádosti – jedna
od manželů Olgy a Jana Štěpničkových, druhá
od manželů Dvořákových. Oba se dohodli na
prodeji
pozemku
do
podílového
spoluvlastnictví, což vyjádřili v žádosti. Oba
návrhy uvedly nabídkovou cenu 120,- Kč za
m2. Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu na
usnesení.

Usnesení č. 6.3.2 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
stezky a cesty pro majitele pozemku p.č. st.
731, který je v SJM Peckových v souladu s
usnesením č. 9.2-8/12/2015 přijatým na
zasedání zastupitelstva dne 8.12.2015. Znění
smlouvy bude součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se
2 (Ing. Melč, Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 6.2 - 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej pozemku p.č.
72/36 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
68 m2 za cenu 120,-- Kč/m2 tak, že id. ½
pozemku bude prodána do společného
jmění manželů Olgy a Jana Štěpničkových,
oba bytem Roztoky 200, 270 23 Křivoklát a
id. ½ pozemku bude prodána do společného
jmění manželů Aleny a Miroslava
Dvořákových, oba bytem Roztoky 225, 270
23 Křivoklát.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.

7. Projednání žádosti o příspěvky
Na minulém zasedání zastupitelstva obce dne
21.6.2016 předložila paní Nedbalová kalkulaci
nákladů pro vedení kroužku Barvínek. Obec
následně obdržela žádost o příspěvek na
činnost kroužku ve výši 36.000,- Kč na 10
měsíců pro školní rok 2016/2017. Po té
požádala zastupitele o hlasování.

6.3. Projednání smluv na zřízení služebnosti
stezky a cesty na pozemku 596/22
Jedná se o pozemek kolem Ludmily.

Usnesení č. 7 - 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace
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ministerstva, zeměměřičský ústav, ČNB…).
Ptal se proč není ve vyhlášce plynová stanice
Permonu, statek Karlov. Dále se ptal
zastupitelů, zda přílohu četli. Jako zdroje vody
VOZ uvádí řeku Berounku nad jezem. Jsou ale
uvedeny podzemní hydranty, mělo by být
nadzemní. Ptal se, proč nejsou uvedeny
požární nádrže na Karlově, rybníky, na
Leontýně jsou betonové požární nádrže, Ing.
Melč se za danou vyhlášku stydí, proto je proti.

ve výši 36.000,- pro paní Helenu
Nedbalovou, bytem Roztoky 85, 270 23
Křivoklát, IČO 65974590 na výtvarné
potřeby kroužku Barvínek pro školní rok
2016/2017 tj. na 10 měsíců. Na dotaci bude
uzavřena veřejnosprávní smlouva, která
bude podléhat vyúčtování prostředků
vynaložených na činnost kroužku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se
1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

9. Projednání povolení výjimky z počtu
žáků v ZŠ Roztoky

8. Projednání návrhu OZV – Požární řád
obce

Obec obdržela žádost paní ředitelky Mgr.
Zdeňky Janečkové o povolení výjimky z počtu
žáků. Starostka požádala paní ředitelku o
informace o počtu žáků a o rozdíl v částce,
kterou by obec musela školu dotovat.
Informace do začátku jednání nebyly zaslány.
Paní Bulantová uvedla, že škola od obce
nebude potřebovat ani korunu dotace, Ve škole
by mělo být 15 dětí ve třídě, tedy celkem 75
žáků. Několik let po sobě na tento počet žáků
škola nedosáhla, v současné době má škola
pouze 54 žáků, došlo tedy k úpravě rozvrhů,
spojení hodin, aby obec nebyla zatížena
financováním školy. Paní starostka požadovala
informaci, kolik peněz dělá rozdíl 21 žáků ve
financích, které škole přijdou z kraje. Paní
Bulantová sdělila, že to zatím není známo.
Paní starostka požadovala informaci zjistit.
Poté dala hlasovat.

Zastupitelé obdrželi návrh na obecně závaznou
vyhlášku obce nazvanou Požární řád obce
Roztoky. OZV bude mít číslo 2/2016. Účinnost
vyhlášky bude od 1.10.2016. Musí viset 15 dní
před nabytím účinnosti na úřední desce. Nikdo
neměl připomínky k návrhu, bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 8 - 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2016 Požární řád obce
Roztoky dle předneseného návrhu. Návrh
vyhlášky bude součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 (Ing.
Melč) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Po hlasování se starostka zeptala pana Ing.
Melče proč hlasoval proti vyhlášce. Ing. Melč
byl proti, dle jeho sdělení se jedná o paskvil,
vyhláška není dle jeho vyjádření o Roztokách,
není dle vzoru. Paní Číhařová oponovala, že je
dle vzoru, který je dostupný na internetu. Ing.
Melč poukázal na článek 1, který není dle
nařízení vlády, není v souladu se zákony, např.
se zákonem o obcích, v článku 2, jsou to pouze
obecné
věci,
není
uvedena
žádná
zodpovědnost, chybí tam informace o jednotce
požární ochrany v Roztokách, chybí tam sídlo
– mělo by být uvedeno sídlo hasičárny, ani o
hasičárně není zmínka. Starostka upozornila,
že záležitost ohledně hasičárny není
předmětem této vyhlášky. Ing. Melč sdělil, že
to je pouze výklad paní starostky a všechny
ostatní obce to tam zaneseno mají. Starostka
uvedla, že zaslala vyhlášku Ministerstvu
vnitra, které ji předběžně odsouhlasilo. Ing.
Melč poukázal na přílohu o budovách
zvláštního významu (např. Úřad vlády, budova

Usnesení č. 9 - 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje povolení výjimky z
počtu žáků (méně dětí) v Základní škole
Roztoky na základě žádosti paní Mgr.
Zdeňky Janečkové, ředitelky školy ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
10. Kontrola hospodaření
Příjmy 1 – 8/2016 v částce 10.513.843,89 Kč
Výdaje 1- 8/2016 v částce 5.750.236,58 Kč
Stavy účtů k 6.9.2016 jsou u:
ČS 10.036.225,71 Kč
ČNB 3.486.453,41 Kč
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výdajích 9.000,- Kč - na § 4223 – SÚPM a
28.000,- Kč - na § 4222 – VPP a dále navýšení
dotace o částku 10.000,- - dotace SMOR Ne
přehradě pol. 4129 - ostatní neinv.přijaté
transfery a ve výdajích § 6171 - správa.
Ostatní převody jsou v rámci paragrafů.

11. Kontrola usnesení
Starostka poprosila předsedu kontrolní komise
pana Mgr. Tomáše Vostatka, aby přednesl
závěr z kontrolní činnosti. Za květen a červen
jsou úkoly plněny svědomitě. Většina usnesení
je plněna průběžně. Bylo by dobré řešit
problémy s vodou na pozemku Krausů, voda
pozemek narušuje, protože potok protéká jejich
pozemkem. Klíčové problémy, které nejsou
dořešeny – hasičárna, kotelna a hospoda U
Křížku, jednání probíhají. Nikdo neměl dotazy.
Kontrola usnesení bude součástí zápisu

Po přednesení zkrácené verze údajů dala
starostka hlasovat.
Usnesení č. 12.1 – 6/9/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č.7/2016, č. 8/2016 a č. 9/2016,
která jsou přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se
0

12. Schválení rozpočtových změn
12.1. Rozpočtová
Zastupitelstva obce

opatření

na

vědomí

Usnesení bylo schváleno.
12.2. Rozpočtová opatření ke schválení ZO

Dne 22. 6. 2016 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 7/2016, které se týkalo:
- navýšení rozpočtu o částku 46.000,- - dotace
od úřadu práce, v příjmech pol 4116 – ostatní
neinvestiční přijaté transfery a ve výdajích
18.000,- Kč na § 4223 – společensky účelné
pracovní místo a 28.000,- Kč na § 4222
veřejně prospěšné práce
- Převod částky:
17.700,- Kč z § 6171 správa na § 3639 kom.
služby a územní rozvoj – koupě pozemku,
6.170,- Kč z § 6171 na: 1.170,- Kč § 4222 VPP
5.000,- Kč § 4223
SÚPM.
Ostatní převody v rámci paragrafů

Z důvodu nedostatku finančních prostředků v
rozpočtu je třeba schválit rozpočtovou změnu
č. 10/2016.
Akce prodloužení vodovodu v chatové osadě
Na Skalách – celková faktura 449.773,- Kč, v
rozpočtu částka 200.000,- Kč
Návrh rozpočtového opatření:
1)
převod částky 150.000,- Kč z § 3111 –
mateřská škola na § 2310 – pitná voda
2)
navýšení rozpočtu o částku 100.000,Kč v příjmech i ve výdajích § 2310 – pitná
voda. (Jedná se o finanční spoluúčast firmy
Permon.)
3)
a dále navýšení rozpočtu o částku
300.000,- Kč v příjmech § 2212 – silnice a ve

Dne 1. 7. 2016 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 8/2016, které se týkalo:
navýšení rozpočtu o částku 28.000,Kč – dotace ÚP na veřejně prospěšné práce, v
příjmech pol. 4116 – ostatní neinvestiční
přijaté transfery a ve výdajích § 4222 – veřejně
prospěšné práce
převod částky:
1.455,- Kč z § 6171 – správa na § 3113
základní škola – dofinancování mezd,
1.001,- Kč z § 6171 – správa na § 3639 –
územní rozvoj – koupě pozemku,
50.000,- Kč z § 6171 na § 4223 – společensky
účelné místo – mzda.
Ostatní převody jsou v rámci paragrafů.

výdajích
§ 6171 správa. Jedná se o
vratku zálohy, která byla uhrazena za
panely.
Pan Ing. Melč se dotazoval na výši ceny.
Zastupitelé mu vysvětlili, že se původně
měla stavět jen jedna větev vodovodu, ale
z důvodu výhodné nabídky a techniky na
místě se vybudovala i druhá větev
vodovodu.
Starostka po té dala hlasovat o usnesení.
Usnesení č. 12.2 – 6/9/2016 Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2016.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Dne 2. 8. 2016 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 9/2016, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 37.000,- Kč –
dotace od úřadu práce, v příjmech pol. 4116 –
ostatní neinvestiční přijaté transfery a ve
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Zadávací dokumentaci dostali zastupitelé v
materiálech. Pan Ing. Melč sdělil, že potřebné
materiály nedostal. Starostka s tvrzením
nesouhlasila, protože v jeho tištěných
materiálech byl odkaz ke stáhnutí si materiálů
z internetu. Ptala se, proč pan Ing. Melč tak
neučinil? Tištěno nebylo, protože se jedná o
obsáhlý dokument. V minulosti starostka
nabídla panu Ing. Melčovi zasílat soubory
prostřednictvím emailu, pan Ing. Melč však
email odmítl sdělit již několikrát. Starostka
stručně představila zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení, podmínky pro zadání,
vyjmenovala 5 hodnotících kritérií, sdělila, že
cena dodávky bude stanovena jako absolutní a
oznámila, že součástí dokumentace je návrh
kupní smlouvy. Výběrové řízení by se mělo
stihnout do ledna 2017 a mělo by být zahájeno
do konce září. Po té vyzvala zastupitele k
připomínkám nebo doplnění a nabídla k
nahlédnutí celou zadávací dokumentaci. Nikdo
neměl dotazy ani připomínky, proto bylo
přistoupeno hlasování.
Usnesení č. 13.2 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce schvaluje zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení a návrh kupní smlouvy pro
dodávku s názvem „Pořízení hasičské
techniky pro JSDH Roztoky“. Návrh
smlouvy bude přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti
0
Zdržel se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

13. Různé – zadávací dokumentace k VŘ,
hospoda U Křížku, hasičárna a jiné
13.1. Zadávací dokumentace pro VŘ na
výstavbu silnice v Chaloupkách
Akce nese název „Komunikace na parcele p. č.
180/28 a p.č. 180/29“. Byla podána žádost na
územní rozhodnutí, to bylo vydáno. V tuto
chvíli běží lhůta pro případné odvolání, nabýt
právní moci by mělo v polovině září. Stavební
povolení vydává příslušný správní úřad v
Rakovníku.
Zastupitelé dostali podklady v přípravných
materiálech. Starostka se zeptala, zda má
někdo návrh na její doplnění nebo úpravu. Pan
Ing. Melč se dotazoval na nesoulad hodnocení
pro výběr dle zadávacích kritérií a nejnižší
nabídkovou cenou v bodě 18.8. ZD.
Poznamenal, že zastupitelé nečtou přiložené
materiály. Starostka poděkovala za upozornění
a v zadávací dokumentaci bude chyba
opravena. Po té dala hlasovat o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 13.1 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce schvaluje zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení a návrh smlouvy o dílo pro
stavbu s názvem „Komunikace na parcele p.
č. 180/28 a p.č. 180/29“. Návrh smlouvy
bude přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

13.3. Hospoda U Křížku
Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo
usnesení, jímž měla být z dluhu za hospodu
odečtena částka v celkové výši 93.105,-Kč s
podmínkou, že bude sepsán notářský zápis.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit
termín u notáře do konce měsíce srpna,
starostka podala návrh na revokaci usnesení č.
12.3 – 21/6/2016. Upozornila na aktualizaci
výše dluhu k 6.9.2016 ve výši 238.117,- Kč.
Pan Procházka nebyl přítomen hlasování.

13.2. Zadávací dokumentace pro VŘ na
dodávku nového vozu pro JSDH
V březnu bylo schváleno uzavřít smlouvu se
společností GRV engineering, s.r.o. na
zpracování podkladů pro podání žádosti o
dotaci na projekt "Technika pro integrovaný
záchranný
systém“
z
Integrovaného
regionálního operačního programu.Starostka
informovala, že byla žádost úspěšná a Obec
Roztoky může získat dotaci až ve výši 7 022
317,50 Kč na pořízení nového hasičského
vozu. Z rozpočtu pak bude muset vynaložit
částku kolem 780.257,50Kč. Jedná se o
nadlimitní zakázku, na kterou musí být
vyhlášeno výběrové řízení (VŘ). VŘ bude mít
název „Pořízení hasičské techniky pro JSDH
Roztoky“.

Usnesení č. 13.3.1 – 6/9/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky revokuje
usnesení č. 12.3 – 21/6/2016.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti Zdržel
se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Starostka předložila návrh na usnesení. Po jeho
formulování se Ing. Melč dotázal, jak bude
formulováno uznání dluhu, aby bylo zřejmé, že
se zahrne prominutí části dlužné částky.
Starostka i paní Číhařová sdělily, že je nutné
mít podepsané uznání dluhu na celou částku.
Prominutí se projeví ve splátkovém kalendáři
rozloženém do 30.9.2019, notář je objednán na
12.9.2016. Pan Mazúr bude později
informován o prominutí dluhu i upraveném
splátkovém kalendáři písemnou formou.
Pan Procházka nebyl přítomen hlasování.

Křížku od pana Mazúra, nar. 26.6.1963,
bytem Roztoky 1, 270 23 Křivoklát za cenu
ve výši 41.450,- Kč. Kupní cena ve výši
41.450,- Kč bude započtena oproti dluhu
pana Mazúra na nájemném za pronájem
bytu nacházejícím se v podkroví budovy č.
p. 1 v obci Roztoky, a to s účinností k 31.10.
2016 za splnění v kupní smlouvě uvedené
podmínky – vystěhování z bytu do
31.10.2016. Smlouva bude součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdržel se 2 (Ing. Melč., p. Prokůpek)

Usnesení č. 13.3.2 – 6/9/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky uznává a
schvaluje výši celkového dluhu pana Julia
Mazúra, nar. 26.6.1963, bytem Roztoky 1,
270 23 Křivoklát, k 6.9.2016 ve výši
238.117,- Kč za pronájem nebytových
prostor a bytu v objektu hospody U Křížku
v budově č.p. 1, Roztoky. Dále schvaluje
prominutí dluhu ve výši 50 000,- Kč z
dlužné částky 196.667,- Kč, která vznikla z
nehrazení nájemného za pronájem hospody
U Křížku nacházející se v budově č. p. 1,
Roztoky. Dluh ve výši 50.000,- Kč bude jako
projev dobré vůle zastupitelstva obce
prominut pouze za předpokladu, že bude
panem Mazúrem podepsáno uznání celkové
výše dluhu formou notářského zápisu, a to
nejpozději do 20. 9. 2016. Zastupitelstvo
obce
pověřuje
starostku
podpisem
notářského zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 1 (p.
Prokůpek) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále uvedla, že hospodu přechodně
provozuje pan Matějovič. Po celou dobu
oznámení záměru na pronájem hospody se
ozval jediný zájemce, který měl po výzvě
doplnit další dokumenty. Zatím je však
nedoložil. Záměr na pronájem hospody bude
opět zveřejněn.
13.4. Kotelna
V srpnu byla společnosti ENES spol. s r.o.
zaslána výpověď smlouvy a žádost o
předložení některých dokumentů. Ve čtvrtek
obec obdržela žádost od společnosti ENES
spol. s r.o., která požádala o sepsání dodatku
smlouvy, kde by byla smlouva na dobu určitou
s dobou ukončení smlouvy k 31.5. 2017 nebo
2018. Dále nás žádá o zápočet vzájemných
pohledávek a převod kotlů v majetku spol.
ENES do majetku obce. Jde o kotle 300 KW a
500KW. Starostka citovala dopis pana
Krejčíře.
O záměru provést převod kotlů do majetku
obce není nikde záznam a zastupitelstvo tento
proces pravděpodobně v minulosti neschválilo.
Starostka se dotázala pana Ing. Melče, zda při
jednání s panem Krejčířem v průběhu
provozování kotelny byl domluven navrhovaný
převod kotlů do majetku obce. Toto pan Ing.
Melč vyvrátil, kotle jsou pana Krejčíře a
nebylo jednáno o jejich zápočtu do
vzájemných pohledávek. Je tedy čistě na panu
Krejčířovi, co s nimi po skončení smlouvy
udělá. Předmětem jednání bude datum, ke
kterému datu se ukončí smlouva a jak to bude s
dluhem za nájem kotelny za rok 2015. Diskusi
o kotelně paní starostka navrhla přesunout do
diskuse a projednat záležitost na jednání
zastupitelstva v říjnu 2016.

Starostka přednesla návrh na druhé usnesení.
Poté přečetla návrh kupní smlouvy. Ve
smlouvě je zahrnuta podmínka na vyklizení
bytu, kde navrhla termín do 30.9.2016, nebo
do 31.10.2016. Starostka poukázala na to, že
pan Mazúr měl být již vystěhován do
30.4.2016. Zatím se však tak nestalo. Danou
podmínku zdůvodnil pan Prokůpek panu Ing.
Melčovi, záležitost se projednávala v prosinci
minulého roku v hospodě U Křížku za
přítomnosti paní starostky, pana Texla, pana
Mikovce, pana Prokůpka, pana Ing. Melče a
pana Mazúra. Zastupitelé se dohodli na
vystěhování pana Mazúra do 31.10.2016 a bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.13.3.3 – 6/9/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje odkup stolů a židlí a
zařízení kuchyně umístěné v hospodě U
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Pan Prokůpek se ptal na cenu kotlů, ta není
známa, paní Číhařová upozornila na to, že se
majetek bude muset ocenit. Pan Prokůpek
poukázal na to, že je to další obecní objekt s
cizím vybavením. Do příštího jednání se
zastupitelé seznámí s materiály a dokumenty k
jednání ohledně kotelny. Dle sdělení starostky
kotelna nesplňuje požadavky, které bude muset
mít od r. 2018. Pokud skončí smlouva se
společností ENES např. 31.5.2017 a nebude
schválen převod kotlů do majetku, vystavuje se
obec nebezpečí, že kotelna nebude fungovat, to
nemůže obec dopustit. Obec obdržela dvě
nabídky na provozování kotelny. Bude
pokračovat jednání.

Karlov. Paní Číhařová vysvětlila situaci
Karlovských občanů – nemají stejnou
vybavenost, musí k přemísťování kamkoliv
použít auta, dále mají problém s vodou.
Starostka navrhuje tedy schválit usnesení o
ustanovení části obce „Karlov“ jako část obce
Roztoky a dala hlasovat.
Usnesení č. 13.5 – 6/9/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zřídit část obce
Roztoky s názvem „Karlov“.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
13.6. Škola

13.5. Karlov

Ředitelka školy paní Mgr. Zdeňka Janečková
předložila obci jako zřizovateli školy žádost o
rozpuštění investičního fondu školy a převod
prostředků na účet zřizovatele. Prostředky by
rádi využili na opravu herních prvků na
zahradě školky. Paní Bulantová představila dvě
možnosti, jak pořešit peníze u investičního
fondu – rozpuštění fondu, nebo převedení
prostředků na účet obce a následnému
přeposlání na účet školy. Škola nemůže použít
peníze z fondu bez souhlasu zřizovatele, lze je
použít pouze na investice, což je pro školu
nevýhodné. Lepší možnost je rozpuštění fondu,
aby byly peníze použity víceúčelově
prostřednictvím rezervního fondu na opravu
herních prvků ve školce, laviček v tělocvičně –
ty nejsou součástí inventury. Paní Bulantová
dále uvádí, že nám doloží kopie faktur.
Starostka se ptala na časový horizont. Paní
Bulantová sdělila, že oprava prvků ve školce je
již zadaná, lavičky zhruba do konce roku 2016.
Škola nemá zájem o investice. Po krátké
diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
V průběhu diskuse opustil místnost pan
Prokůpek.
Usnesení č. 13.6.1 – 6/9/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
rozpuštění fondu reprodukce – investičního
fondu ZŠ a MŠ V zahrádkách Roztoky ve
výši 86.223,02 Kč a převod částky na běžný
účet zřizovatele a zpětné zaslání na účet
školy.

Na základě v minulosti prověřovaných
skutečností ohledně snížení daňového zatížení
občanů Karlova byla připravena vyhláška,
která toto zajistí. Vyhláška byla před
schválením
předložena
ke
kontrole
ministerstvu vnitra, ale po jejím přezkumu
bylo doporučeno vyhlášku takto neschvalovat.
Vyhláška měla určit nemovitosti, kterých by se
to mělo týkat. Měla by vyjmenovat všechny
pozemky a neměla by diskriminovat ostatní
majitele pozemků, kteří nemají trvalý pobyt na
území Karlova. Bylo doporučeno změnit status
Karlova na část obce Karlov a provést její
zaevidování do všech příslušných registrů. Byl
osloven úředník ministerstva vnitra k
zodpovězení dotazů a k provedení správného
postupu s přechodem na část obce Karlov.
V roce 2014 zastupitelstvo přijalo usnesení, ve
kterém zřídilo ulici Karlov v obci Roztoky. V
zápisu je uvedena zmínka, že nelze ustanovit
část obce Karlov a důvod se nepodařilo
dohledat. S otázkou na zjištění důvodu se
starostka obrátila na zastupitele, kteří v té době
byli zastupiteli, na pana Ing. Melče, pana Texla
a pana Ježka. Pan Ing. Melč uvedl, že
dokumenty jsou vloženy v matričních
dokladech, jsou k dispozici. Důvodem mělo
údajně být snížení počtu obyvatel Roztok, což,
jak bylo zjištěno, neodpovídá. Pan Ing. Melč
sdělil, že v požadavcích občanů Karlova bylo
pouze to, aby měli slovíčko Karlov uvedené v
občanských průkazech. Jiné důvody k tomuto
tématu nebyly. Paní Vápeníková přednesla
shrnutí všech dostupných informací ohledně
zajištění daňového snížení části obce Karlov
od r. 2001 do současnosti. Panu Ing. Melčovi
se nelíbí snížení daňového zatížení v osadě

Výsledek hlasování: Pro
0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Proti

jejím majetkem. Starostka uvedla, že obec
danou budovu platila. Proto se musí snažit
uvést věc do pořádku. Budou pokračovat
další jednání. Společnost bude opět
vyzvána k sepsání smlouvy o narovnání.
Pokud nebude smlouva podepsána, bude se
muset podat žaloba.

13.7. Škola
V rámci povinných kontrol by měla být
provedena kontrola hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Roztoky. Starostka

navrhla kontrolu provést do 15.10.2016.
Paní Číhařová poprosila o posunutí
termínu do 31.10.2016. Po té bylo
přistoupeno k hlasování.

13.9. Bankomat
V rámci plnění volebního programu byly
osloveny 4 největší banky s požadavkem
zřízení bankomatu v naší obci. Výsledkem
je nabídka zřízení bankomatu od
společnosti Euronet za 15 tis. Kč. měsíčně.
Budou probíhat další vyjednávání. Cena je
příliš vysoká, osloví se okolní obce, zda by
byly ochotny se připojit ke zřízení
bankomatu.
13.10. Prověření TV digitálního signálu
Na žádost občanů o prověření digitálního
TV signálu byl zaslán požadavek Českým
radiokomunikacím. Stále probíhají jednání
a zjišťování možností zřízení. Doposud byl
nabízen digitální TV signál za úplatu.
Požadavky na zřízení převaděčů si podává
přímo příslušná televize, nikoliv obec.

Usnesení č. 13.6.2 – 6/9/2016 Zastupitelstvo obce Roztoky ukládá
provést
kontrolu
hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Roztoky za období prvního pololetí roku
2016 a to do 31.10. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti
Zdržel se 0

0

Usnesení bylo schváleno.
13.8. Hasičárna
V průběhu prázdnin byla společnosti
MAO, a.s. zaslána předžalobní výzva k
úhradě částky za zhotovení stavby
hasičárny, jež byla postavena na základě
neplatné smlouvy o dílo. SoD mělo
předchozí zastupitelstvo obce schválit, ale
nestalo se tak. Jelikož společnost MAO,
a.s. na návrh sepsání dohody o narovnání
stále nereaguje, byla vyzvána k zaplacení
částky 9.649.607,- Kč, na základě níž se
obohatila. Obec Roztoky na základě
neschválené SoD není vlastníkem budovy.
Odpovědí
byla
reakce
právníka
společnosti, že o všech krocích před
zahájením i při provádění stavby bylo
řádně hlasováno, ale důkaz o tom
předložen nebyl. Navíc společnost MAO,
a.s. požádala o zaplacení částky 114.224,Kč
za
zastoupení
právníkem
a
konstatováním neoprávněnosti vymáhání
částky. Pan Ing. Melč se ptal, jak je možné,
že obec není vlastníkem budovy a že ji
používá pro obecní účely, proč má v
budově uložený majetek obce, kterou
používá ke garážování techniky , chce
vědět na čem se MAO, a.s. obohatila a co
tedy obec v budově dělá, když budova není

13.11. Odpady
Od 1.7.2016 společnost Becker Bohemia
s.r.o. zvýšila poplatky za svoz odpadu v
naší obci. Průměrně jde o zvýšení cen za
odvoz komunálního odpadu ve výši 920%.
Obec však o zvýšení poplatků za prodej
známek na odvoz odpadu zatím neuvažuje.
13.12. Anketa „Co s budovou obecního
úřadu“
Starostka přednesla základní údaje týkající
se ankety. Ze 400 rozdaných anketních
lístků se vrátilo 17% lístků, což je 67
odpovědí. Nejčastěji se odpovídalo v
tištěné formě 66%, 31% respondentů
odpovědělo online přes webové stránky,
3% zvolilo jiný způsob. 59% odpovědí
bylo
pro
vybudování
společenské
místnosti, 19% pro sociální byt, 11% pro
školící místnost a 11% pro kavárnu,
14

cukrárnu. Z nápadů na využití budovy
budou vybrány nejzajímavější a otištěny v
Roztockých listech.
Ze 4 nabídek na zpracování projektu na
rekonstrukci budovy předložil arch. Libor
Tomsa a společnost Ambra Projekt zatím
nejlevnější
nabídku.
Nabídky jsou
srovnatelné, proto bude vybrán ten, kdo
nabídne širší spektrum činností. Zatím není
rozhodnuto, ještě byl osloven další
architekt. K do bude projekt zpracovávat
bude rozhodnuto, do 30.9.. Na budovu
bude třeba vypracovat energetický audit a
projektant i auditor spolu pak musí
spolupracovat, prioritou je střecha, která už
se letos pravděpodobně nestihne. Následně
bude probíhat rekonstrukce celé budovy.

mohlo být v prostoru za dráhou – je
otevřen areál školy, chybí plot, je tu
nebezpečí úrazu a útěku dětí z prostor
školy. Bylo by dobré mít celý areál
oplocený ze všech stran. Paní Bulantová
poukázala na to, že by obec měla být
akčnější v žádání o dotace. V blízké době
bude vyhlášena výzva k podání žádostí o
dotace pro školy, ale je podmínkou
schválení místního akčního plánu. Bohužel
Místní akční skupina Rakovnicko o.p.s.
zatím plán nepředložila. Uvedla, že by
obec by měla poptávat opravu střechy
přístavby školy. Na to reagoval pan Ing.
Melč a upozornil na započetí příprav na
opravy tělocvičny, do budovy zatéká a
praská zdivo. Dále je nutné zateplení a to
se musí udělat dříve, než se bude budovat
uvažované multifunkční hřiště. Při
opravách dojde k záboru okolí školy.
Starostka požádala o upozornění, když
bude vidět poškození po dešti. Škola má
nové webové stránky, o kterých
informovala paní Bulantová, jsou více
přehledné.

13.13. Přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016
Starostka informovala o provedení
přezkoumání hospodaření, které proběhlo
dopoledne
před
tímto
jednáním
zastupitelstva s výsledkem - Bez závad.
14.

Diskuse
Pan Vostatek se zmínil o stále probíhajícím
jednání na opravu zvoničky. Ptal se, zda
jde o registrovanou památku a možnost
využití dotací na její opravu.
Diskuse dále byla na téma opravy zastávky
Karlov a její opravě nebo zakoupení nové
zastávky. Paní Číhařová oslovila pana
France s požadavkem na zpracování
nabídky na opravu staré zastávky.

Pan Melč se ptá na soudní spor ve věci
komunikace na pozemcích p.č. 274/1,
274/2, 274/5 a 274/6 v kat. území Roztoky
u Křivoklátu, zapsaných na LV č. 353 u
Katastrálního úřadu – pracoviště Rakovník
– obec spor vyhrála, smlouva na výměnu
pozemků je platná.
Ing. Melč upozornil, že je nutná
aktualizace údajů na webu, pozice
matrikářky – stránky obce, bude
napraveno, doplněno novými údaji a
upraven formát, je v jiném měřítku, jak
poukázala paní Číhařová a pan Prokůpek.
Podněty k úpravě stránek obec uvítá, aby
došlo k zpřehlednění pro občany.

15.
Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala předsedu
návrhové komise o stanovisko, zda bylo
hlasováno o všech návrzích na usnesení.
Pan Prokůpek sdělil, že přednesené návrhy
na usnesení byly správně formulovány a o
všech návrzích na usnesení bylo řádně
hlasováno v souladu s jednacím řádem
obce Roztoky. Všech 23 usnesení bylo
schváleno. Další jednání zastupitelstva
obce Roztoky bylo naplánováno na čtvrtek
20.10. 2016 v 17h v zasedací místnosti
OÚ.

Pan Bulant se ptal na cedule Karlov, na
začátku a konci „obce“, na základě čeho
byly umístěny, když Karlov neexistuje,
kdo rozhoduje o dopravním značení.
Nevíme, na základě čeho o tom bylo
rozhodnuto. Multifunkční hřiště u školy by
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AKČNÍ ZAČÁTEK LÉTA VYSTŘÍDAL SUCHÝ KLID

Na lince 150:
Letošní léto měli roztočtí hasiči relativně klidné. Jak byli koncem června několikrát za
sebou voláni především k záchranám z vody, v červenci a srpnu je KOPIS v Kladně příliš
nezaměstnávalo. Ale po pořádku:
V posledním červnovém týdnu vyjížděli k zásahům týkajícím se vody. Po jinak klidném
červnu nejprve ve čtvrtek 23. na pomoc záchranné službě při převozu zraněného muže na
roztockém jezu. Skokan z jezu si zlomil kotník a nemohl se dostat na stranu k záchranářům.
Pomocí
raftu
ho
jednotka převezla a
pomohla naložit do
sanity. Jednalo se spíše
o rutinní akci nebo
spíše nácvik na to, co
mělo přijít. V neděli
26. už šlo do tuhého.
Ve spolupráci se všemi
ostatními složkami IZS
byli
odpoledne
povoláni
k záchraně
ženy, která se zřítila ze
stezky na Týřov do
vzedmuté
řeky.
Vzhledem ke vzdálenosti a pomalé Avii se na místo před nimi dostali kolegové ze Skryjí,
kteří se k ženě na druhém břehu slanili, a vrtulník PČR, který jí v podvěsu převezl na levý
břeh k ošetření. Naši hasiči pouze převezli hasiče ze Skryjí na místo, odkud se mohli
bezpečně vrátit domů. Roztočtí poté pomohli s transportem pacientky do vrtulníku Záchranné
služby, který jí odvezl do nemocnice. Žena bohužel následkům zranění později podlehla.
Další neveselá událost podobného druhu je čekala následující den, kdy v podvečer
vyjížděli k tonoucí osobě pod jezem ve Šlovicích. Ve spolupráci s kolegy z Rakovníka,
potápěči z Prahy a leteckými záchranáři pomocí člunu roztočtí propátravali místo pod jezem,
kde se měl tonoucí nacházet. S přibývajícím časem se ale šance na záchranu i vzhledem
k poměrně vysoké hladině vody zmenšovala. Po setmění byla záchrana ukončena a
pokračovala druhý den jako pátrání. Té se naši hasiči také účastnili. Jejich úkolem bylo
propátrat pravý břeh řeky od jezu ve Šlovicích až do Roztok. Bohužel, nebyli při celodenní
akci ani tentokrát úspěšní. Až další den před půlnocí byli znovu z KOPIS požádáni o pomoc
při zajištění utonulého ve vodě přímo pod Čertovkou, kde ho náhodou zachytili rybáři.
V neoprenových oblecích u něho vyčkali příjezdu speciálních vodních kriminalistů a následně
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pomohli s jeho vynesením na kolem vedoucí silnici. Tato třídenní akce byla tedy nakonec
úspěšná, ale vodáka „hrdinu“ stála život.
V neděli 2. července po polední silné bouřce vyjížděli roztočtí nejprve k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel u hájovny Beraník. Zřejmě vlivem nezvykle mokré vozovky
dostalo jedno z vozidel smyk a smetlo druhé, jedoucí v protisměru. Naštěstí se nehoda obešla
bez zranění, jen s pomačkanými plechy. Hasiči ve spolupráci s kolegy z Berouna po vyšetření
obě vozidla odstranili mimo vozovku a uklidili uniklé provozní kapaliny, aby zde nedošlo
k další nehodě. Za necelou hodinu je znovu KOPIS vyslalo na likvidaci události v souvislosti
s prudkým deštěm. V Křivoklátě se pod poštou ucpal kanál odvádějící vodu do Rakovnického
potoku a vytvořila se zde na silnici laguna. Do příjezdu hasičů se ale voda vytratila. Ti jen
vyčistili kanálovou vpusť od nánosů bahna a lupení, aby se situace neopakovala.
Suché počasí dalších dní v kombinaci se žňovými pracemi přinesli v neděli 10. hasičům
další práci. Při sklízení obilí na polích na Karlově se vznítilo strniště. V prvním případě
rozvíjející se požár naštěstí včas zachytili zemědělci ve spolupráci s kolegy z Broum, kteří to
sem měli nejblíže. Naši hasiči na místě vyčkali do konce sekání a poté se vrátili na základnu,
aby za necelou hodinu vyjížděli znovu. Tentokrát se už nepodařilo požár zachytit včas a
strniště na poli směrem na Svatou hořelo v poměrně velké ploše. Roztockým se bohužel
porouchala cestou na místo cisterna a museli si na místě vystačit jen berounští s broumskými
a novojáchymovskými kolegy. Do večera se jim podařilo pole uhasit a do setmění i našim
hasičům porouchanou cisternu znovu zprovoznit.
V pátek 22. července večer roztockým hasičům oznámili SMSky na telefonech požár,
tentokrát v objektu DOZP Leontýn. Na místo dorazili jako první a zjistili, že k velkému štěstí
se vzňala jen zářivka na stropě kulturní místnosti, ale personálu se jí podařilo uhasit. Na
podlaze zbyly jen střepy a louže vody. Roztocká jednotka prostory pomocí ventilátoru
vyvětrala a vyčkala s velitelem zásahu z Rakovníka do příjezdu vyšetřovatele požárů
z Kladna. Poté se vrátila zpět na základnu. Do konce července vyjížděli roztočtí ještě dvakrát.
Nejprve 26. na nakloněné stromy nad silnicí směrem na Týřovice. Ty ve spolupráci s kolegy
z Rakovníka a automobilové plošiny skáceli a rozřezali. V sobotu 30. večer je pak KOPIS
v Kladně vyslalo k dopravní nehodě u kapličky na Leontýně. Nedáním přednosti v jízdě se
srazila dvě osobní vozidla, z nichž jedno skončilo v lese. Při příjezdu roztockých hasičů už na
místě zasahovali jejich kolegové z Berouna a Rakovníka a záchranná služba. Roztočtí hasiči
sem byli totiž povolání jen na řízení dopravy a úklid po vyšetření nehody. Po téměř dvou
hodinách pomohli s naložením havarovaných vozidel na odtahovou službu a uklidili vozovku
od odpadlých částí vozidel a provozních kapalin.
V srpnu vyjížděli tzv. naostro jen dvakrát. V sobotu 6. navečer opět na jez ve Šlovicích,
pod kterým se zasekla na raftu žena s malým dítětem a vzhledem k silnějšímu proudu hrozilo
jeho převržení. Naštěstí se na místě pohybovali hasiči ze Skryjí, kteří ženu i s dítětem dostali
na břeh dříve, než se stalo neštěstí a přijely ostatní složky IZS. Naši tady tentokrát zasahovat
nemuseli. Po návratu na základnu ještě na žádost starostky obce zajeli na Leontýn, kde byli
zachyceni dva psi. Hasiči je odchytili a do večera se jim podařilo pomocí informace na Fcb
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najít majitele. Tomu je předala naše starostka obce. Další sobotu dopoledne vyjížděli na
vylitou naftu na silnici v naší obci. Asi 50 cm široký pruh táhnoucí se středem silnice kolem
cyklo prodejny p. Jedličky zasypali společně s kolegy z Rakovníka sorbenty a následně
zametli.
Září pokračuje v tomto ohledu v relativně klidném duchu. V pátek večer v půl deváté
byli požádáni o pomoc při odstranění větve na silnici z Karlova směrem na Kublov. KOPIS
v Kladně sice nejprve vyslalo jen kolegy z Rakovníka, ale vzhledem ke vzdálenosti změnilo
své rozhodnutí a poslalo jednotku Roztok. Na místě jednotka větev rozřezala a z vozovky
odstranila. Zatím naposledy vyjížděli roztočtí hasiči v sobotu 10. září k dopravní nehodě
osobního vozidla s přívěsným vozíkem na Požáry. Na začátku Lánské obory dostalo vozidlo
VW Golf smyk a skončilo i s přívěsem plným hlíny otočené na druhé straně vozovky
v příkopu. Možná by se nic moc nestalo, kdyby se mu do cesty nepřipletl sloup telefonního
vedení, na kterém zůstalo vozidlo zaklíněno. V době příjezdu již nehodu vyšetřovali dopravní
policisté. Po prozkoumání situace počkali naši hasiči na příjezd kolegů z Rakovníka, se
kterými po došetření policií odstranili hlínu z vozovky a následně i vozidlo s vozíkem ze
sloupu a příkopu. Z důvodu bezpečnosti dalších účastníků provozu řídili celou dobu
kyvadlově provoz a nakonec museli sejmout silně poškozený sloup k zemi. Jinak se nehoda
obešla bez zranění.
I přes pokračující velké sucho mají od požárů naši hasiči zatím volno.
Školení
a
cvičení:
16.
července
Praktický
výcvik ovládání
plavidla
a
záchrany z vody
na
vodáckém
kanálu
v Roztokách
21.
srpna
Výcvik
ovládání raftu na
divoké vodě na
Vltavě
pod
lipenskou
přehradou.
za JPO II a SDH
Roztoky
Jan Pokorný
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Než začaly jezdit vlaky - II
Stavba části trati z Rakovníka údolím Rakovnického potoka až k jeho ústí do řeky Berounky v
Roztokách byla spojena s nemalými technickými problémy. Soudilo se, že volbu obtížné trasy údolími
Rakovnického potoka a Berounky, kde bylo nutno překonat četné zákruty, několikrát překročit potok i
řeku a prorazit několik tunelů, ovlivnil zřetel na potřeby tehdejších fürstenberských železáren, zejména
pak válcoven v Roztokách a ve Staré Huti (dnešním Hýskově). Jinak že by se byla trať vyhnula tak
náročnému terénu. Roztocké hamry, tehdy nejmodernější závod na zkujňování surového železa, byly
postaveny v letech 1824 až 1826 na pravém břehu Berounky, a v době projektování a trasování
zamýšlené železnice procházely rozsáhlou rekonstrukcí a měnily se na válcovnu. Tento fakt zásadním
způsobem ovlivnil konečné rozhodnutí o vedení trati rakovnicko-protivínské železnice přes Křivoklát.
Podle původního projektu měla trať překročit řeku Berounku u Častonic, nikoli tedy až v Roztokách,
jak tomu nakonec bylo. Měla vést po levém břehu řeky proti Roztokám kolem skalního útvaru
zvaného Špičatka, pod vyhlídkou Na Paraplíčku přejít krátkým tunelem na levý břeh Rakovnického
potoka nad tehdejší Švarcovic pilou, a zde pokračovat po úpatí strmého svahu Sokolí pod pomník
knížete Karla Egona II. z Fürstenbergu. V těchto místech měl být proražen další krátký tunel,
procházející nedaleko východního cípu hradu Křivoklátu a vyúsťující na druhé straně v lokalitě Pod
Kuchyněmi do údolí potoka. O něco dále, na bývalých knížecích lukách v místech pozdějšího hřiště U
Kolečka měla být umístěna stanice s názvem Křivoklát. Tímto nepříliš šťastným technickým zásahem
by nejspíš byla nenávratně porušena ojedinělá krása hradu a jeho bezprostředního okolí. Realizaci
tohoto projektu zabránilo ředitelství fürstenberských železáren, které vetovalo navrhovanou železniční
trasu s tím, že stanice musí být zřízena v Roztokách a trať vedena při tamní Marie-Anenské huti.
Tomuto požadavku bylo nakonec vyhověno.
Roztocká stanice dostala v rozporu s topografickou skutečností název „Křivoklát“. Hned za ní byla
vedena trať přes Berounku po mostě železné konstrukce o třech pilířích, dlouhém 150 metrů a širokém
5 metrů, zakřiveném v oblouku o poloměru 375 m, na který z obou stran navazují vysoké kamenné
náspy. Po překročení silnice pokračuje trať po pravém břehu Rakovnického potoka jeho úzkým
údolím. Zařezává se do příkré stráně, kde prochází 235 m dlouhým tunelem v Budském (Bukovském)
vrchu. Stavbě tohoto tunelu padl za oběť život jednoho z dělníků. Trať míjí zastávku „Křivoklát –
hrad“ (byla postavena později) a ve vzdálenosti asi 600 m od Budského tunelu vstupuje do tunelu „U
Královské pěšiny“ (nebo Pod Hřebínkem)
dlouhého 154 metru. Při jeho stavbě došlo
k velkému neštěstí, když zřícenou vrstvou
horniny bylo zasypáno devět dělníků, osm mužů
a jedna žena. Padajícím kamením zde byl zabit
také kočí povozu, který projížděl kolem.
(Pokračování příště)
Tomáš Bednařík
Popiska:
Železniční stanice v Roztokách se jmenovala
původně „Křivoklát“. Prý z obchodních
důvodů.
Foto archiv autora
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Slavnostní zahájení nového školního roku
Nový školní rok jsme zahájili u nás v mateřské škole pro 49 dětí z Roztok i okolních obcí.
Začali jsme zvesela písničkami při klavíru. Při slavnostním zahájení jsme se sešli v jedné
třídě, abychom se vzájemně představili a pověděli si, co nás ve školce čeká. Pozdravit nás
přišla paní ředitelka naší školy i paní starostka. Děti potěšila pohádka „O perníkové
chaloupce“, kterou s napětím a pozorně sledovaly. Nezbývá než popřát, aby děti prožily ke
spokojenosti rodičů v naší mateřské škole krásné chvíle svého dětství.

Turistika na Velkou Bukovou
Krásné počasí nás provázelo na prvním turistickém výletě ,kdy jsme se vydali na Velkou
Bukovou pozorovat zemědělské práce při sklizni kukuřice. Naši malí turisté vyběhli bukovský
kopec a už je vítala vesnička v pilné práci. Všichni obdivovali zemědělské stroje v akci při
silážování kukuřice, zastavili jsme se i ve skladu obilí, kde byl po sklizni zaparkovaný
kombajn. Děti se potěšily i u výběhů s telátky. Na drátech elektrického vedení také
pozorovaly houfující se vlaštovky, o kterých jsme si ve školce povídali a děti již vědí, že se
chystaly na odlet do teplých krajin. Zážitků i námětů k pozorování bylo mnoho a děti je
nádherně a nápaditě výtvarně zpracovaly. Úsměvné byly komentáře dětí z bezprostředních
zážitků, např.„paní učitelko, já už se moc těším, až budu dospělý, koupím si farmu a budu
jezdit s traktorem“. Na cestě zpět děti nezahálely, na poli nasbíraly do svých batůžků kukuřici,
aby také něco přinesli z výletu domů. Nevadila jim chůze se zátěží a dokázaly, že jsou
skutečně zdatní turisté.
M.Sv. a G.T.
Recyklohraní
Základní škola pořádá 10. - 14. 10. sběr drobného elektra.
Odevzdat můžete : elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící
strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače a baterie.
Drobné elektro můžete odevzdávat pouze ve škole od 7,00 - 10,00 hod. O.Štěpničkové nebo
H. Kohoutové, které vám na zazvonění otevřou.

Sběr papíru
se uskuteční 26.9. - 30.9. 2016. Kontejner bude přistaven za prodejnu COOP. Děkujeme za
pomoc.
OŠ
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Čas na knihu
Blíží se podzim a s ním dlouhé večery, brzká tma, sychravé počasí, možná se na nás
usměje štěstí a užijeme si ještě trochu babího léta. Patří k tomu barevné listí a děti, které se v
něm brodí k radosti svých rodičů, pouštění draků a večer u čaje a rozsvícené lampy třeba
pěkná knížka. Paní Kočárková vám dávala tipy na krásné tituly, já bych v této aktivitě ráda
pokračovala. Čtu od malička, ráda a různé žánry. Jen ke sci-fi si nějak nemohu najít cestu.
Ráda sáhnu po historickém románu, detektivce, ale i po příbězích, které vás pohladí na duši
svou atmosférou. Večer se vracím se svými dětmi k dětským příběhům a hrdinům, když jim
čtu před spaním – právě jsme dočetli Lichožrouty pana Šruta a vrháme se na Krkonošské
pohádky. Zajímají mě příběhy lidí, kteří něco dokázali, kteří byli „obyčejní“ a zároveň hrozně
stateční, ale i prosté romantické knížky, které vás přimějí trochu se zasnít a doufat v lepší
zítřky. Ke zlepšení nálady pomáhají spolehlivě romány humoristické, nemohu nezmínit paní
spisovatelku Zdenu Frýbovou a jejího Robina nebo Otcem i matkou proto své vůli. A co čtete
rádi vy? Prozradíte? Jaká je vaše oblíbená kniha a proč? Příspěvky si ráda přečtu na mailu
matrika.roztoky@email.cz, případně zveřejním v některém z dalších čísel RL, pokud s tím
budou autoři souhlasit.
Poslední čerstvě dočtená knížka, kterou bych vám ráda představila, se jmenuje Dva proti říši.
Je to román o velkém hrdinství parašutistů za 2. světové války a také dalších lidí, kteří jim
pomáhali a byli s nimi nějakým způsobem spjati. Pan Šulc si dal velkou práci při podrobném
zkoumání pramenů a literatury, jen kvůli přehlednosti redukoval počet postav a nechal jen ty,
které sehrály tu nejdůležitější roli v příběhu operace Anthropoid.
Začalo to v Anglii výcvikem a již tehdy aktivním přátelstvím Gabčíka a Kubiše. Kdo z vás
věděl, že Kubiš byl náhradník za Karla Svobodu, který se při přípravě na akci zranil? Šulc
popisuje exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii, postupné zrození se důležité akce, která
měla ochromit dění v Říši. Bylo nutné překonat překážky v podobě špatného počasí, aby mohl
být proveden výsadek, nedostatek letadel a samozřejmě - nepodcenit nepřítele. Proto nedošlo
k výsadku jedné skupiny, ale rovnou tří skupin – Anthropoid, Silver A a Silver B. Jejich plány
byly tajné, nikdo nevěděl, co má jiná skupina vykonat. Už výsadek Anthropoidu byl proveden
ve špatné lokalitě, místo u Plzně seskočili v Nehvizdech. Gabčík se při seskoku zranil a
přesun do Plzně museli zvládnout vlakem. Začal pravidelný přesun po rodinách, bytech
kontaktů z odboje, pomáhali členové Sokola, obyčejní lidé – učitelé, knězi, řemeslníci i jejich
rodiny, vystavovali nebezpečí své děti, sousedy, své lásky. Jak pracné bylo tehdy sehnat
parašutistům jídlo! Vše bylo na přídělové lístky, nebo s vysokou cenou na černém trhu. Všude
kolem strach z gestapa, zatýkání, kolaborantů a mučení zajatců. Parašutisté v důsledku
nedostatku času na ukrytí a přemístění všech kontejnerů, které byly vysazeny společně s nimi
(např. na Křivoklátsku na požárských polích, kde jejich nález gestapu oznámili místní sedláci
a při jejich vyzvednutí a střetu s místními četníky se zastřelil, aby nemohl mluvit, parašutista
Arnošt Mikš). Kontejnery skrývaly vysílačky, munici apod., odbojáři přišli o cenné
pomocníky při kontaktu s exilovou vládou. Co dál? Gabčík s Kubišem se pomalu připravují
na akci studiem cesty i zvyklostí říšského protektora, seznamují se s časem jeho příjezdu na
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Pražský hrad, připravují podomácku bomby a to i přes rozkaz velitele všech parašutistů po
výsadku, Alfréda Bartoše, který zněl nepodnikat atentát na Heydricha, aby nedošlo k
represím.
Rozkazu nebylo uposlechnuto, ve středu 27.5.1942 nadešel den D. Atentátníci jsou nervózní,
Heydrich se opozdil, konečně se jeho auto s řidičem vynořilo ze zatáčky, Gabčík zvedá
zbraň...a ona nic, jen cvak. Kubiš ví, že nesmí nechat auto odjet, poslední šance...hodí bombu,
ta zhruba o půl metru míjí ideální cíl, přesto vybuchne. Kubiš má zraněné oko, Gabčíka
pronásleduje Heydrichův řidič Klein, Heydricha nakládají do projíždějící dodávky a odvážejí
na Bulovku. Co následovalo, bylo stanné právo, zatýkání, pronásledování.Heydrich umírá
4.6.1942. Za všechno můžou Lidice, k určení viníka stačí gestapu jediný dopis, 10.6.1942
zmizí, lidé i domy. Karel Čurda pod tíhou strachu o svou rodinu poslechne výzvu o poskytnutí
informací o parašutistech a zradí. Umírají ženy, děti, muži, následkem vražd i sebevražd, aby
je nedonutili mluvit. Přesto promluví Aťa Moravec, nedokáže se smířit se smrtí maminky,
prozradí úkryt parašutistů a dochází k finálnímu boji. Kdo z koho? V kryptě je zima, uzavřený
prostor, žádné slunce, jen ponurá atmosféra. A výstřely se rozléhají. Parašutisté bojují
statečně, ale těch venku je přesila, nemají šanci, v boji umírají, v kostele je spousta vody a
munice dochází, pro každého už jen poslední náboj. A 18.6.1942 příběh končí.
Není to příliš optimistické čtení, ale realistické. Kniha se strhujícím dějem i výbornou
psychologií postav. Něco, co vás nenechá v klidu. Silný příběh z naší historie, který mě
pohltil.
Ale aby nezůstalo jen u tragického příběhu, mohu doporučit knihu Dobrý ročník, kterou
napsal Peter Mayle a ta vás pro změnu zavede do slunné Francie, do Provence, kraje dobrého
jídla a vína, do malých kaváren, které jsou místem setkání místních obyvatel i cizinců. Je to
druhý domov autora a několikrát se jím inspiroval a z jeho knih je znát, jak si toto místo
oblíbil. Vůně levandule, která se mísí se slunečními paprsky a pohodovou atmosférou je
v kontrastu s lehkou detektivní zápletkou, jedním malým podvodem o velké částce peněz.
Angličan Max Skinner se po smrti svého strýce vrací na místo svého dětství, aby převzal
dědictví, venkovský dům s vinicí. Finančně na tom není zrovna nejlépe, přišel o práci a je
sám. Doufá, že by mohl prodat dům a splatit dluhy. Ale člověk míní, život mění. Pohltí ho
vzpomínky, okouzlí ho místní provozovatelka kavárny Fanny. Setkává se opět se
spolupracovníkem svého strýce, který se staral o vinice a výrobu vína, i s notářkou, která má
co skrývat a vyřizuje dědickou záležitost. Do toho se objeví mladá Američanka Christie,
dcera zemřelého strýce a má tedy na dědictví nárok. Jak dopadne „bitva“ o dědictví a zároveň
o záchranu vína, které někdo pančuje? Snad jen nejlepší přítel a znalec vína Charlie může
pomoci  Pokud nebudete mít náladu, nebo čas na čtení, můžete si pustit film. Kniha byla
předlohou filmového zpracování, kterou natočil režisér Ridley Scott a postavu Maxe si zahrál
Russel Crowe. Můžu říci, že se jedná o povedené zpracování, odpočinkové.
Přeji příjemné počtení, případně pokoukání a užívejte podzimu a jeho barev.
-IVZdroj :www.databazeknih.cz,

http://www.jirisulc.eu/
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Anketa „Co s budovou obecního úřadu“
Obec Roztoky oslovila všechny své občany ohledně jejich názoru, co udělat s budovou
obecního úřadu, která je ve špatném technickém stavu a potřebuje rekonstrukci. Budova
momentálně slouží jen pro účely fungování úřadu, zbylé prostory zejí prázdnotou a čekají na
svou šanci, jak vám prospět. Proběhla distribuce hlasovacích lístků, které jste mohli vhodit do
schránky v obchodě Jednoty COOP, do schránky na připomínky u vchodu na obecní úřad,
vyplnit elektronicky. Měli jste možnost vyjádřit se k tomu, co vám osobně v obci chybí a co
by pro vás bylo zajímavé. Jak to všechno dopadlo?
Bohužel se nám ze 400 hlasovacích lístků vrátilo pouze 67 vyplněných, to je jen 17% účast.
Nejvíce z vás odpovídalo tištěnou formou – 66%, online formou 31% a zbývající malá část
byla emailem.
A jak to dopadlo? Nejvíce občanů hlasovalo pro víceúčelovou společenskou místnost, která
by měla obsahovat pohodlné sezení, ozvučení, kávovar/kuchyňku, projektor a společenské
hry. Na druhém místě byl sociální byt (13 odpovědí), třetí místo společně obsadily
kavárna/cukrárna a školící místnost.
Pro lékárnu bylo 7 občanů, dalších 60 se nevyjádřilo vůbec, nebo odpověděli NE. O donášku
léků zájem nebyl – odpovědělo 15 občanů, všichni negativně.
Další navržené možnosti byly zřízení bankomatu (5 občanů), pečovatelského domu pro
seniory (5 občanů), kadeřnictví (3 občané), pedikúra (2 občané). Dále navrhly domácnosti,
které vyplňovaly, otevřenou školku o prázdninách alespoň 4 týdny, veterináře, knihovnu,
muzeum předmětů od místních občanů, kurz operace s mobilem, internetem, PC.
Nejvíce se rozepsal pan Vodička a paní Zýková. Pan Vodička poukázal na to, že společenská
místnost zde již v obci zřízena kdysi byla, ale zájem opadl do tří měsíců. Neudržel se ani
tanec, veškerým aktivitám zdatně konkuruje televize. Navrhuje zřízení místnosti společenské
pro mimořádné události, jako jsou svatby, vítání občánků, mimořádné projevy a setkání,
případně výstavy apod. Dále se zabývá změnami umístěním kanceláře starostky a místnosti
pro sekretariát, která by měla sloužit i ke schůzím zastupitelstva, případně pro pracovnu členů
komisí. Budova by dle jeho názoru měla být využita perspektivně minimálně na dalších 100
let.
Paní Zýková navrhla, podobně jako obec Broumy, zřídit z půdního prostoru muzeum
různorodých „historických“ předmětů, které sloužily minulým generacím a které se povalují
často bez využití na půdách i v kůlnách občanů, kteří je nechtějí vyhodit z úcty ke svým
předkům. Mimochodem, pamatuji, jak jsme dělali u našich novou střechu a nalezli jsme skoro
kompletní řeznickou výbavu na zabíjačky  To jen malá poznámka k tomu, co se dá nalézt za
poklady.
Trápí nás nízká účast v anketě, jakoby nebyl zájem občanů o rozvoj obce, přitom se spousta
z vás účastní různých akcí v obci, i se aktivně zapojuje do jejich příprav. Jen nám chybí vaše
nápady a zajímá nás váš názor, abychom se měli na co těšit, společně si užít něco pěkného a
zajímavého.
Vaše Roztocké listy
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