OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

čkování psů.
Povinné očkování psů proti vzteklině bude
provedeno ve čtvrtek 01.06.2017.
 15:30 před budovou OÚ Roztoky
 16:00 Chaloupky náves
 16:30 Karlov – autobusová zastávka
„U Statku“

esta ke hřbitovu.
Firma Pergl Jiří – Asfalt dokončila opravu
cesty ke hřbitovu. Cesta byla zhotovena
z hrubého asfaltu. Byla nově osázena obrubníky.
Celková cena díla byla 428 972,- Kč vč. DPH.

C

O

en dětí v Roztokách.
Po dlouhých letech se Obec Roztoky ve
spolupráci
s
TJ
Roztoky
chystá
zorganizovat v areálu u jezu odpoledne pro děti.
Dne 3.6.2017 mezi 14-17h by měly být
připraveny soutěže, zábavná stanoviště i ceny pro
účastníky. K bezproblémovému zajištění celé
akce Obec Roztoky vyzývá dobrovolníky, kteří
by chtěli pomoci, aby se dostavili na organizační
schůzku dne 23.5.2017 v 17h do zasedací
místnosti OÚ Roztoky, nebo aby se ozvali do
25.5.2017 na telefonní číslo paní starostky 778
546 438 nebo do kanceláře 313 558 113.
Pokud se nepodaří organizačně zajistit celý
průběh akce, bude akce zrušena a zpráva bude
zveřejněna na vývěskách a na internetových
stránkách obce..

D

oděkování.
Obec Roztoky děkuje všem, kteří se podíleli
na organizování, přípravě a realizaci
letošních Staročeských májů. Konkrétně panu
Milouši Kopeckému za Lesy ČR za zajištění
krále, královny, májek, panu Pavlisovi za jejich
přivezení, panu Čechovi za přivezení krále a
zároveň za pomoc při jeho stavění a také hasičům
za jejich pomoc.

P

kustická zkouška.
Ve středu 7.6. 2017 ve 12:00 hod. bude
provedena akustická zkouška poplachové
sirény v obci. Siréna se rozezní na 140 sekund. Je
napojena na jednotný systém varování
obyvatelstva a její spuštění je prováděno
z Kladna.

A

pravy chodníků.
Na základě žádosti SVJ probíhají opravy
chodníků před bytovými domy č.p. 186 a
185. Termín dokončení bude cca 15.6.2017.
Chodníky dělá místní firma pana Milana France.

O

ernisáž výstavy - Barvínek.
Ve čtvrtek 15.6.2017 od 17:00 hod. se bude
konat v budově obecního úřadu v
Roztokách vernisáž výstavy obrázků dětí
z výtvarného kroužku Barvínek, který vede paní
Helena Nedbalová. Všichni jste srdečně zváni.

V

ilnice v Chaloupkách .
V Chaloupkách finišuje výstavba nové místní
komunikace – stavbu zajišťuje firma Froněk
spol. s.r.o. Výstavba by měla být dokončena do
18.6.2017.
Zastupitelstvo schválilo napojení
nové silnice na hlavní komunikaci II/236.
Vybudování sjezdu vyjde zhruba na 350000,- Kč.

S

K

oncert.
V pátek 23.6.2017 od 19:00 hod se bude
konat v Křivoklátě v kostele sv. Petra již
druhý koncert členů České filharmonie.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 5.6.2017
v kanceláři OÚ Roztoky.

P

reál u jezu.
Obec Roztoky nechala zhotovit a zabudovat
workoutovou sestavu na cvičení v areálu u
jezu. Přijďte ji s Vašimi blízkými vyzkoušet 
Dále byla zbourána opěrná zeď směrem k řece,
svah byl zpevněn zatravňovací plastovou rohoží.
Nyní je do tohoto prostoru, který je ohraničen
páskou, vstup zakázán, aby nedošlo k sesuvu
zeminy a aby nebylo narušeno zatravnění.

A

ohádková cesta.
V sobotu 27.5.2017 od 15:00 hod pořádá
spolek Klíčava za přispění obce Zbečno
Pohádkovou cestu v Újezdu nad Zbečnem.

ětský víkend na hradě Křivoklát.
Ve dnech 3. - 4.6.2017 bude na Křivoklátě
probíhat dětský víkend plný pohádek, her,
setkání s princeznami, rytíři i loupežníky.
Vstupné pro dospělé 80,- Kč a pro děti od 6 let
60,- Kč.

D
2

Zápis č. 29/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
25. 4. 2017
v budově Obecního
úřadu Roztoky.

9. Diskuze
10. Usnesení a závěr
K navrženému
programu
vzneseny žádné připomínky.

Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Pavel Procházka, Hana Číhařová, Antonín Ježek
Omluveni: Martin Mikovec
Počet přítomných občanů: 3
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prokůpek,
Mgr. Tomáš Vostatek

Usnesení č. 1 – 25/4/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.

jednání

nebyly

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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 paní
Hana Číhařová, Antonín Ježek a Roman Texl.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.

1.
Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:00 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 8 z 9 členů
zastupitelstva a 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 Vendulu
Ptáčkovou.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

Usnesení č. 2.1 – 25/4/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
paní Hana Číhařová, pan Antonín Ježek a pan
Roman Texl.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
pan Jiří Prokůpek a pan Tomáš Vostatek a dala
hlasovat k návrhu na usnesení.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3. Podněty a náměty občanů
4. Pozemkové záležitosti
4.1. pronájem pozemku p.č. 262/6 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu
4.2. žádost o prodej pozemku p.č. 44/6 dle
zveřejněného záměru a souhlas s koupí
části pozemku p.č. st. 40
4.3. projednání koupě a prodeje částí
pozemků p.č. 44/1 a 585/1
5. Projednání
střednědobého
výhledu
rozpočtu ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
6. Projednání poskytnutí slevy na obědy pro
seniory
7. Kontrola usnesení a kontrola hospodaření
8. Různé

Usnesení č. 2. 2. – 25/4/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Jiřího Prokůpka a pana Tomáše Vostatka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3.
Podněty a náměty občanů
Starostka vyzvala přítomné účastníky jednání
k dotazům nebo přednesení námětů na jednání.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
4.
4.1.
3

Pozemkové záležitosti
Pronájem pozemku p.č. 262/6 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu

Starostka informovala zastupitele, že dne 10. 3.
2017 obdržela Obec Roztoky žádost o pronájem
pozemku p.č. 262/6. Zájemce chce pozemek pro
dlouhodobý pronájem.
V žádosti je uvedeno, že v pastevní sezoně, která
začíná v květnu a končí v říjnu, bude pozemek
využit pro pasení koní. Výše uvedený pozemek
bude ohrazen elektrickým ohradníkem a bude o
něj po pastevní sezoně náležitě pečováno
(dosekání nedopasků, odklizení hnoje, desinfekce
pastvy). Na pozemku bude vystavěn přístřešek
proti slunci a hlavně dešti. Přístřešek bude z
dřevěné konstrukce, která nebude pevně spojena
se zemí. V případě ukončení pronájmu bude z
pozemku odstraněn elektrický ohradník i výše
zmíněný přístřešek.
Zastupitelé i starostka navrhli pronajmout
pozemek zatím na dobu jednoho roku a stanovit
výpovědní lhůtu.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
záměru na pronájem.
Usnesení č. 4.1 – 25/4/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr pronájmu
pozemku p.č. 262/6 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 1 (Melč)
Usnesení bylo schváleno.

pozemku p.č. 585/1 označeného dle stejného
GP jako pozemek p.č. 585/1a o výměře 14 m2,
jejichž sloučením vznikne pozemek p.č. 44/6 o
celkové rozloze 55 m2 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu za cenu 120,- Kč/m2 do SJM Jiřího
a Petry Šímových, bytem V. K. Klicpery 853,
434 01 Most.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1
(Melč)
Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále požádala zastupitele o vyjádření
k nabízenému prodeji pozemku, uvedla, že
pozemek je vedle veřejné cesty, udržuje ho obec,
pod pozemkem vede kanalizace.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
koupi pozemku obcí.
Usnesení č. 4.2.2 – 25/4/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje odkoupení části
pozemku p.č. st. 40 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu označeného dle GP č. 819-61/2016
jako pozemek p.č. 661 o výměře 20m2 od pana
Jiřího Šímy, V. K. Klicpery 853, 434 01 Most,
r.č.751028/2769 za cenu 120,- Kč/m2 a přijetí
tohoto pozemku do vlastnictví obce.

Zdržel

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1
(Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Žádost o prodej pozemku p.č. 44/6 dle
zveřejněného záměru a souhlas s koupí
pozemku p.č. st. 40
Starostka informovala, že k záměru vyvěšenému
od 27. 3. 2017 do 19. 4. 2017 obec přijala 1
žádost od vlastníka sousedního pozemku pana
Jiřího Šímy. Ten navrhl cenu 120,- Kč/m2. A
zároveň nabídl k prodeji část svého pozemku za
stejnou cenu, za jakou bude schválen prodej
obecního pozemku.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
prodeji pozemku.
4.2.

4.3.Projednání koupě částí pozemků p.č. 44/1 a
585/1
Starostka uvedla, že v souvislosti se zakreslenými
pozemky dle výše uvedeného GP kolem
Skákandy proběhlo jednání s manželi Královými
o zpřesnění vlastnictví k pozemkům kolem.
Manželé
Královi
souhlasili
s urovnáním
majetkových vztahů a s tím, že obec získá do
vlastnictví část pozemku
p.č. 44/1. Usnesení
na koupi tohoto pozemku bude projednáno na
dalším zasedání.
Bylo přistoupeno k hlasování o záměru prodeje
části pozemku.

Usnesení č. 4.2.1 – 25/4/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej části pozemku
p. č. 44/2 označeného dle GP č. 819-61/2016
jako pozemek 44/2b o výměře 41m2 a část

Usnesení č. 4.3 – 25/4/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
4

Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
uvedeném návrhu.

pozemku p.č. 44/2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
označeného dle GP č. 819-61/2016 jako
pozemek p.č. 44/7 o výměře 22m2 a části
pozemku p.č. 585/1 v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu označeného dle GP č. 819-61/2016
jako pozemek p.č. 585/50 o výměře 12 m2.

Usnesení č. 6 – 25/4/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dar s účinností od
1.1.2017 pro seniora pobírajícího starobní
důchod ve věku 65 let a více, trvale bydlícího
v Roztokách na rok 2017 ve výši 10,- Kč na
jeden oběd za den, který si odebere ve
školní kuchyni při ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky, 270 23 Křivoklát. Finanční dar bude
vyplacen z pokladny obce přímo dotčené osobě
podle počtu odebraných obědů za období
leden-červen v měsíci červenci a za období
září-prosinec v měsíci lednu 2018.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Projednání střednědobého výhledu
rozpočtu ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky
Starostka uvedla, že obec Roztoky dne 15. 3.
2017 jako zřizovatel obdržela od statutární
zástupkyně ředitelky Mgr. Libuše Bulantové
návrh
střednědobého
výhledu
rozpočtu
(prostředků zřizovatele) pro ZŠ a MŠ V
Zahrádkách, Roztoky. Výhled je vyvěšen na
úřední desce obce od 31.3.2017, čímž byla
splněna podmínka minimální doby vyvěšení 15
dní před schválením.
Ing. Melč uvedl, že částka 20 000,- Kč na opravy
a udržování je velmi nízká a bude vyčerpána při
první opravě. Starostka požádala přítomnou paní
Bulantovou, aby se k tomuto námětu vyjádřila.
Paní Bulantová uvedla, že se jedná pouze o
drobné opravy, většina oprav, je hrazena
z rezervního fondu. Pokud by nebyl rezervní
fond, tato částka by samozřejmě nestačila.
Po vysvětlení bylo přistoupeno k hlasování.
5.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7.
Kontrola
usnesení
a
kontrola
hospodaření
7.1. Kontrola usnesení
Starostka požádala předsedu kontrolního výboru
pana Vostatka, aby zastupitele seznámil se
zprávou o plnění usnesení.
Mgr. Vostatek informoval, že se jedná o usnesení
za období od září 2016 do března 2017. Uvedl, že
jednání zastupitelstva probíhají v pravidelných
intervalech, zastupitelstvo plní své úkoly.
Vyjmenoval největší problémy, jako je hasičárna,
kotelna, oprava mostku u Krausů. Na těchto
úkolech se pracuje. Byla provedena oprava
střechy přístavby školy. O požadavku na opravu
mostku a koryta potoka směrem ke křivoklátské
škole bude jednáno až v diskuzi.
Uvedl, že v současnosti probíhá výstavba silnice
v Chaloupkách, úprava silnice k urnovému háji.
Dále proběhne instalace cvičebních prvků u jezu.
Ing. Melč oponoval, že zastupitelstvo nepracuje,
problémy s hasičárnou nejsou řešeny, nesouhlasí
s postupem, jaký zastupitelé zvolili, ve věci mělo
být dávno rozhodnuto a stavba zkolaudována.
Dále se informoval, kdo rozhodl o opravě silnice
k urnovému háji a proč nebylo o věci rozhodnuto
zastupitelstvem. Starostka uvedla, že oprava
v hodnotě 333 tis. Kč je v kompetenci starostky.
Avšak o opravách se již v minulosti hovořilo a
zastupitelé souhlasili, že bude oprava provedena.

Usnesení č. 5 – 25/4/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky pro
období let 2017 - 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Projednání poskytnutí slevy na obědy
pro seniory
Starostka připomněla, že na minulém zasedání
bylo revokováno usnesení z loňského roku
k poskytnutí slevy na obědy pro seniory. Částka
bude vyplácena ve formě daru vždy po ukončení
pololetí. Celková částka poskytnutá z rozpočtu by
měla činit cca 27 000,- Kč.
5

V rozpočtu pro letošní rok byly na opravu
vyčleněny prostředky.
Ing. Melč požadoval, aby bylo v zápise uvedeno,
že starostka přebírá osobní zodpovědnost za tuto
stavbu.

1) navýšení rozpočtu o částku 104.500,- Kč
v příjmech položka 1122 – daň z příjmů
právnických osob za obce a ve výdajích § 6399
– ostatní finanční operace. Jedná se o formální
záležitost, skutečný tok peněz neprobíhá.
2) převod částky 27.000,- Kč z § 3429 – Ostatní
zájmová činnost na § 4359 – ostatní služby a
činnosti v oblasti soc. péče – slevy na obědy pro
seniory.
Usnesení č. 7.2.2 – 25/4/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2017.

7.2. Kontrola hospodaření
Příjmy
1 - 3/2017 4.177.180,38 Kč
Výdaje
1 - 3/2017 2.564.748,31 Kč
Stav účtu k 25. 4. 2017 je:
ČS
8.296.495,59 Kč
ČNB 4.103.123,60 Kč

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7.2.1. Rozpočtové opatření – na vědomí
Dne 13. 3. 2017 bylo starostkou obce schváleno
rozpočtové opatření č. 1/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částky:
1.006.100,- Kč v příjmech pol. 4112 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
a ve výdajích částka 310.100,- Kč na § 6171
správa
částka 696.000,- Kč na org. 57 opatrovanci, §
6171.
150.000,- Kč v příjmech pol. 4116 - neinvestiční
transfery - dotace pro SDH, ve výdajích § 5512 SDH
348.001,80 Kč v příjmech pol. 4116 neinvestiční transfery - průtoková dotace pro ZŠ,
ve výdajích § 3113 - ZŠ.
Převod částky:
21.450,- Kč z § 6171 správa na § 2142 ubytování
(nákup vybavení)
52.950,- Kč z § 2221 provoz veř. Dopravy na §
2292 dopravní obslužnost (změna paragrafu)
Ostatní převody v rámci paragrafů.

8.
Různé
8.1. Investiční činnost – komunikace v
Chaloupkách
Starostka informovala o probíhající výstavbě
silnice v Chaloupkách. Stavba probíhá dle
harmonogramu. Proběhlo 6 kontrolních dnů,
v souvislosti s několika změnami dojde k ušetření
částky cca 200.000,- Kč. Za minulý měsíc byla
vystavena 1. faktura ve výši 426 000,- Kč. Nyní
jsou dokončeny obrubníky a pracuje se na
výstavbě vjezdů k objektům. V souvislosti
s napojením nové komunikace na prostor
pozemku p.č.165/7 a dále na hlavní komunikaci č.
II/236, společnost Froněk s.r.o. předložila návrh
rozpočtu pro napojení na hlavní silnici od nové
komunikace částečně přes pozemek p.č. 165/7.
Rozpočet je na částku 310.481,- Kč bez DPH.
V této souvislosti dojde k opravě propustku a
rozšíření vjezdu na komunikaci ze směru od
Berouna s lepším nájezdem.
Na dotaz zastupitelů uvedla, že se ušetřilo za
sanace pozemku, není nutné instalovat betonové
tvárnice – sklon svahu není tak veliký a ušetří se i
na manipulaci s tvárnicemi, jejichž položení by
bylo pracnější. Starostka požádala zastupitele o
odsouhlasení, že společnost Froněk s.r.o. může
toto napojení zhotovit.

Usnesení č. 7.2.1 – 25/4/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2017, které je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8.1 – 25/4/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zhotovení napojení
nové místní komunikace na p.č. 180/28 a

7.2.2. Rozpočtové opatření – ke schválení
Rozpočtová změna č. 2/2017, která se týká:
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Nátěr silikonovou barvou – objednáno cca 2.000,Kč.
Paní Číhařová požádala starostku o předložení
režijních nákladů obce na tuto opravu, uvedla, že
oprava byla o několik měsíců zpožděna a některé
práce nebyly provedeny panem Hornem, ale
zaměstnanci úřadu.

180/29 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu přes
pozemek p.č. 165/7 na hlavní komunikaci č.
II/236 společností Froněk s.r.o. dle nabídky ze
dne 12.4.2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
8.2. Chodník v bytovkách u č.p. 185 a 186
Starostka informovala, že chodník bude zhotoven
ze zámkové dlažby společností Milan Franc, která
předložila nabídku na zhotovení chodníku za
226.716,- Kč vč. DPH.
Práce začnou již v pátek 28.4.2017 odpoledne a
termín dokončení je naplánován nejpozději do
15.6.2017.

8.5. Areál u jezu
Starostka dále informovala o úpravách u jezu,
byla zbourána opěrná zeď směrem k řece, uvedla
že, svah bude zpevněn zatravňovací plastovou
rohoží. Byl po letech zahrnut kabel, vyznačen
prostor pro workoutovou sestavu. Byly
přiobjednány další 2 posilovací stroje, instalace
proběhne tento týden.
Ing. Melč opět kritizoval starostku za vedení
prací.

8.3. Cesta k urnovému háji
Starostka dále informovala, že týden před
Velikonocemi začala společnost Asfalt Jiří Pergl,
Beroun opravovat komunikaci k urnovému háji.
Na komunikaci budou vyměněny obrubníky
z jedné strany po celé délce. Bude upraven
povrch komunikace živicí. Původní návrh na
úpravu recyklátem byl po návrhu rozdílu ceny
změněn. Cena je nyní vyčíslena na částku 333 tis.
Kč bez DPH.
Ing. Melč se znovu dotazoval, kdo tuto firmu
vybral a proč nebylo projednáno v zastupitelstvu.
Starostka uvedla, že oprava této silnice byla
schválena při sestavování rozpočtu a proto nebyla
znovu projednána. Cesta bude o stejné šíři
vzhledem k tomu, že okolní pozemky jsou ve
vlastnictví soukromých vlastníků.
Dále informovala, že kolem komunikace byly
kabely na veřejné osvětlení, ale již před
zahájením stavby nebyly v dobrém stavu.
Osvětlení bude řešeno až po dokončení silnice.
8.4. Zastávka Karlov
Starostka informovala o nákladech na opravu
zastávky na Karlově k 25. 4. 2017
- okno
2.600,00 Kč
- materiál
7.960,80 Kč
- oprava – Horn
33.580,00 Kč
- oprava – Horn – střecha
16.900,00 Kč
Mezisoučet
61.040,50 Kč

8.6. Zvonička
Při opravě bylo zjištěno, že je velmi poškozen
kmen, na němž visí zvon. Proto musí být vybrán
jiný vhodný dubový kmen, který musí nejprve
několik týdnů vysychat, nejvhodněji v proudící
vodě. Dokončení oprav tedy bude výrazně
opožděno.
8.7. Přezkum hospodaření
Starostka informovala zastupitele, že dne 17. 5.
2017 proběhne kontrola hospodaření úřadu.
8.9. Územní plán a výroky na zasedání 9. 2.
2017
Na základě stížnosti Ing. Melče ke znění zápisu
z jednání zastupitelstva ze dne 9.2.2017 starostka
přesně citovala celou kritizovanou pasáž jednání,
která se týkala Územního plánu.
K tomuto tématu se vyjádřil pan Čech, který
nazval zastupitele ovcemi. Pan Čech uvedl, že
byl přítomen jednání, kdy CHKO nesouhlasilo s
výstavbou domů na pozemcích pod Permonem
v 1. etapě. Ptal se, za jakou částku obec tyto
pozemky vykoupila. Starostka uvedla, že za cenu
cca 2 500 000,- Kč. Pan Čech kritizoval tento, z
jeho pohledu ukvapený, nákup pozemku. Pan
Mgr. Vostatek se ohradil, že se necítí jako ovce a
vyjádřil nesouhlas s urážkou. Dále uvedl, že o
stanovisku CHKO v dřívějších dobách nevěděl.
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Pan Mgr. Vostatek oponoval, že nákup pozemků
obcí není špatné řešení vzhledem k podpoře růstu
obce a rozšíření možností pro výstavbu.

jednat. Starostka upozornila i na nutnost výstavby
bezbariérových chodníků.
9.5. Výstavba skladu nářadí na pozemku p.č.
78/1
Starostka seznámila zastupitele se žádostí o
povolení stavby skladu nářadí na pozemku.
CHKO se ve věci dosud nevyjádřilo. Zastupitelé
navrhli žádost zatím nerozhodnout a dále prověřit
- vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek
v záplavové zóně.
Ing. Melč kritizoval průběh prací u jezu. Uvedl,
že zaměstnanci k rozhrnutí hlíny použili radlici na
sníh.
Pan Čech se informoval, co se děje s hasičárnou.
Starostka opětovně vysvětlila postup, který musí
obec v této věci provést.
Dále se informoval, proč na obci nefunguje
matrika – starostka vysvětlila situaci a sdělila
důvody, proč byla příbuzná pana Čecha odkázána
na poštu nebo na úřad do Křivoklátu. Od 1.4.2017
má již matrikářka zkoušku.
Pan Čech měl ještě několik dotazů, které byly
veskrze osobního charakteru, a netýkaly se práce
zastupitelstva, proto nejsou v zápisu uvedeny.

9.
Diskuze
9.1.
Zadání
studie řešení
veřejného
prostranství v areálu u jezu
Starostka uvedla, že probíhá úprava prostoru u
jezu. Dotázala se zastupitelů, zda souhlasí se
zadáním studie o využití celého areálu u jezu až
k Andělu případně spojení s Višňovou. Ing. Melč
se ptal, proč se stále neřeší pozemky u Ludmily,
obec musí vstoupit do jednání s majiteli pozemků.
Opětovně upozornil na nečinnost zastupitelů.
Zastupitelé se v průběhu jednání shodli, že studie
není nutná, navrhli zatím řešit pouze spojení
území s Višňovou a zadat zpracování návrhu na
propojení obou břehů.
9.2. Mostek přes potok u silnice na Křivoklát
V bodě kontrola usnesení pan Mgr. Vostatek
zmínil havarijní stav mostku a břehů potoka
směrem ke křivoklátské škole. Dle zpracovaného
posudku by oprava vyšla na částku cca 1 mil Kč.
Starostka požádala ČEZ o vyjádření, zda se bude
na opravě podílet, vzhledem k tomu, že je zde
umístěna trafostanice – vyjádření ČEZu je
negativní. Realizace opravy je v současné době
nereálná. Ještě se budou zjišťovat možnosti
financování z nějakého dotačního programu.
9.3. Starostka seznámila zastupitele se žádostí o
souhlas s překopáním silnice na Višňové
z důvodu vedení vodovodní trubky – tento
požadavek byl zamítnut a navrženo zhotovit
protlak pod silnicí.

10.
Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
vyjádření, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení.
Předseda návrhové komise potvrdil, že
přednesené návrhy na usnesení byly správně
formulovány a o všech návrzích na usnesení bylo
řádně hlasováno v souladu s jednacím řádem obce
Roztoky. 12 usnesení bylo schváleno.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání a ukončila jednání ve 20:00
hodin. Sdělila, že další veřejné zasedání se bude
konat dne 23.5.2017 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 25. 4. 2017
Zapsala: Vendula Ptáčková
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prokůpek , Mgr. Tomáš
Vostatek
Ing. Lenka Peterková - starostka
Roman Texl - místostarosta

9.4. Chodníky k vchodům do bytovky č.p. 185
a 186
Starostka dále seznámila zastupitele se žádostí
vlastníků bytových jednotek o výstavbu nového
příchodu k domům u č.p. 186. Navrhují
zámkovou dlažbu.
Pan Prokůpek navrhl řešit výměnu chodníků a
příjezdů do garáží na celém sídlišti. Požádal o
zaměření a zhotovení indikativní nabídky, aby
obec věděla, o jakou částku se orientačně bude

Pozn. : příští veřejné zasedání se bude konat 29.5.2017 od
17:00
v zasedací
místosti
OÚ
Roztoky.
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„Nepleť si lásku s vlastnickým poblouzněním; z něho pochází to nejhorší trápení.
Neboť v tom se lidé mýlí: z lásky trápení nepochází.
Trápení plyne z touhy vlastnit, a ta je opakem lásky.“
Antoine de Saint-Exupéry

Vítání občánků
Dne 22.4.2017 jsme se opět po cca dvou letech sešli v budově MŠ v Roztokách, abychom společně
přivítali nové občánky Roztok. Nejprve jsme museli připravit třídu, to si vzala na starost školka společně
s panem Vojtěchem, panem Vršeckým a paní Bednaříkovou. Rodiče nám letos přihlásili na tuto slavnostní
akci 13 dětí. Připočítejme k počtu dětí i jejich početný doprovod a vyjde nám pěkný zástup návštěvníků
v jedné malé třídě. Venku panovalo „uplakané“ počasí, ale malé Emily Konopáskové, Elle Ryvolové,
Verunce Brožkové, Davidu Červenému, Karlu Zbíralovi, Mikoláši Zemanovi, Tobiáši Šulcovi, Antonínu
Vostatkovi, Milanu Sklouzovi, Ferdinandu Kozelkovi, Šimonu Porcalovi, Štěpánovi Kotulánovi a Janu
Barochovi to nevadilo a dorazili svátečně oblečeni. Některé děti byly naladěny pozitivně a aktivně si
prohlížely školku i hračky, jiné poplakávaly a nechávaly se opečovávat rodiči a sourozenci. Všechny
přítomné přivítala paní starostka, dále já jako matrikářka (a byla to moje premiéra v této úloze), paní
učitelka Hana Řezáčová z MŠ i paní učitelka Aneta Masarovičová ze ZŠ, která zajišťovala hudební
doprovod
a
moc se jí to
povedlo. Děti
se potkaly i se
svými staršími
kamarády
z mateřské
školy, kteří si
pro
ně
připravili
veselý program
plný tanečků,
písniček
a
básniček.
Účinkující byli
moc šikovní,
proto
dostali
sladkou
odměnu
a
zasloužený potlesk.
Po jejich vystoupení nastalo předávání dárečků. Byly přichystané květiny – krásné gerbery, pamětní listy
se jmény dětí, dřevěné kostky v kyblíčku a jako speciální dar i unikátní pamětní mince. Ta je vyrobena ze
stříbra, s vyraženým puncem, s názvem Roztocká pamětní mince. Na jedné straně mince je znak obce, na
druhé zvonička. Byla zhotovena v Historické mincovně Bohumila Štěpánka v Jablonci nad Nisou.
Celou akci nám na svůj fotoaparát dokumentoval pan Bednařík – fotil jak nové občánky, jejich rodiny i
účinkující, prostě celý ten mumraj. Bylo úžasné, jak některé děti reagovaly bezprostředně a samy se
zapojily do „účinkování“. Davídek Červený krásně „zpíval“, Ella Ryvolová se chtěla podívat, jestli zbyly
bonbonky pro ni a její sourozence, Emily se na všechny zářivě usmívala, Ferdík spokojeně spinkal,
Mikuláše zaujaly kostky a ostatní hračky, Antonín se tulil k mamince, Tobiáš se schovával za tatínka a
pozoroval vše kolem sebe. Verunka si hlídala maminku, brášku i taťku. Kája zas pózoval své tetičce při
focení, Milánek pozoroval své malé sousedy, Šimon pokukoval po Emily, Štěpánek se věnoval svému
dudlíku a Honzík s ním držel partu. Bylo to moc milé a příjemné setkání a doufám, že si to všichni užili.
-IV9

NEZVYKLE HODNĚ POŽÁRŮ
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Za měsíc od posledního vydání Roztockých listů vyjížděla místní jednotka k sedmi mimořádným
událostem. Ve středu 19. dubna jí KOPIS v Kladně vyslalo na požár půdy v naší obci. Naštěstí se jednalo
jen o drobné zahoření trámu v blízkosti komínu, ve kterém vzplály saze. Společně s kolegy z Křivoklátu a
Rakovníka naši hasiči saze v komínu vymetením uhasili, stejně tak i doutnající trám. Způsobená škoda
byla tedy minimální. K dalšímu požáru vyjížděli roztočtí v pondělí 24. dubna, kdy byli mimořádně vysláni
až do Rakovníka k požáru ubytovny v areálu CAFEX. Byli zde totiž zapotřebí především ti, kteří disponují
dýchacími přístroji. Jednotky z bližšího okolí okresního města je sice také mají, ale v dopoledních
hodinách všedního dne měly problém s účastí členů. Roztočtí se na místo oběma vozidly dostavili za půl
hodiny od povolání, ale jejich pomoci již nebylo zapotřebí. Požár se podařilo zvládnout profesionálům
z Rakovníka společně s kolegy z Lubné.
O prvomájovém podvečeru čekal na roztocké hasiče další požár.
Tentokrát zřejmě nedbalostí vzplála v chatové oblasti na
Tyterském potoku na okraji lesa hromada listí. Místní chatař se
nejprve pokoušel požár uhasit sám, ale nakonec musel zavolat o
pomoc na linku 150. Naši hasiči se k požáru dostavili jako první a
pomocí dvou proudů a kopáčů hořící listí za pár minut uhasili.
Jejich kolegové z Rakovníka jen situaci na místě zkontrolovali a
hned zase místo opustili. Škoda způsobená požárem nebyla žádná.
Za týden po této události vyjížděli roztočtí znovu. Tentokrát
k odstranění padlého stromu přes silnici vedoucí z Karlovy Vsi do
Roztok. Nad ránem se ve stráni za potokem Klucná vyvrátil smrk a
jeho horní část zablokovala provoz na komunikaci v obou směrech.
Hasiči pomocí motorové pily strom rozřezali a následně odstranili
mimo vozovku.
Týž den po obědě je KOPIS v Kladně vyslalo na likvidaci úniku
ropné látky na silnici v Křivoklátě. Z původně ohlášeného půl
metru širokého a asi půl kilometru dlouhého pruhu, zřejmě nafty,
se vyklubal několikakilometrový pás táhnoucí se z Městečka přes
celý Křivoklát až na Píska a směrem na Zbečno. Kromě kolegů
z Rakovníka byli na pomoc povoláni zaměstnanci Správy a údržby
silnic z Rakovníka. Pomocí sorbentů naftu uniklou z nákladního
vozidla, které roztočtí policisté zadrželi, všichni zúčastnění postupně zlikvidovali.
Ve čtvrtek 18. května po půlnoci vyhnala roztocké hasiče z postelí SMS zpráva o padlé vrbě do silnice
vedoucí z Týřovic do Skryjí. Místním hasičům se totiž z postelí nechtělo a tak museli nastoupit naši. Opět
pomocí motorové pily košatou vrbu rozřezali a odstranili mimo silnici. Čekají vozidla pak mohla volně
projet. Zatím naposledy ve stejném dni pospíchali roztočtí společně s berounskými a kublovskými hasiči
k požáru lesní hrabanky v lese za bývalým areálem Druchemy za Karlovou Vsí. Na místo skryté v lese je
navedl místní občan p. Kopecký. Roztočtí pomocí dvou útočných proudů požár o rozloze cca 15 x 15 m
postupně zlikvidovali. Jejich kolegové z Berouna jen pomocí termokamery pátrali po případných skrytých
ložiscích požáru pod povrchem. Vodou poměrně nasycena půda ale naštěstí oheň hluboko nepustila a za
hodinu se vydali všichni zúčastnění na své základny.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
V neděli 30. dubna pořádali místní hasiči ve spolupráci s Obcí Roztoky na louce nad vodojemem tradiční
Pálení čarodějnic. Po loňské zkušenosti s předčasným zapálením nechali stavbu hranice až na den konání
akce a díky tomu letos mohla asi čtyřmetrová hranice vzplát jen jednou. I když počasí posledních dnů před
akcí příliš vábně nevypadalo, na den a večer Pálení čarodějnic se v rámci možností umoudřilo. Snad díky
němu, nebo snad SMSkovou propagací starostky obce, dorazilo na louku, dle odhadu několika
zúčastněných, rekordní množství místních i přespolních občanů za posledních 5 let. Samozřejmě roky, kdy
jsme mohli napočítat přes 500 hlav, jsou už dávno pryč. V každém případě 100 buřtů zdarma připravených
pro návštěvníky zmizelo za necelou hodinu. Přestože hranice postavená převážně ze suchých borovic
hořela poměrně rychle, vydržela se u ní hřát poměrně početná skupina dobře se bavících návštěvníků přes
půlnoc.

Ač, po loňské zkušenosti se zmíněným předčasným zapálením a velmi nízkou účastí občanů, zvažovali
hasiči ukončení pořádání této akce, nevyměkli, a čas a úsilí investované do kácení dřeva a stavby hranice
se letos vyplatili. Každý, kdo přišel alespoň na chvíli jejich letošní stavební počin zhodnotit, jim udělal
radost. Samozřejmě za úspěchem celé akce nestojí jen postavená hranice, ale také další spousta činností, za
které by chtěli roztočtí hasiči touto cestou poděkovat. Především paní M. Čechové za zapůjčení louky, p.
M. Komínkovi z Karlova za pomoc při dopravě dřeva na stavbu hranice, Obci Roztoky za propagaci akce a
finanční příspěvek pro pořádání, p. L. Matějovičovi za zajištění občerstvení, zaměstnancům obce za pomoc
s úklidem louky a vlastně všem, kteří se nějakým způsobem na přípravě, průběhu i úklidu po pálení
podíleli. Poděkování patří i těm, kteří přišli pohodovou atmosféru akce sami podpořit a svou účastí přispěli
k zachování pěkné tradice v naší obci i nadále.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Čarodějnická školka
Od letošního roku je duben měsícem, kdy probíhají zápisy dětí
do základních škol. Ve školce jsme si proto hráli také na školu.
Ale ne jen tak ledajakou. Společně se zápisem se blížilo i pálení
čarodějnic, proto jsme si ve třídě starších dětí vykouzlili školu
čarodějnickou. Stolečky se změnily na školní lavice, budoucí
prvňáčkové si mohli přinést aktovky a penály a dokonce nám ve
třídě i zvonilo na hodiny. V hodinách matematiky děti počítaly
čarodějnice, vybarvovaly správné tvary, kreslily správný počet
přísad do čarodějného lektvaru nebo hledaly stejné kostky.
V hodinách češtiny se děti učily báseň o čarodějnici,
napodobovaly čarodějné ornamenty, poznávaly začarovaná
(rozložená) slova, četly podle obrázků, hledaly stejná písmena a
určovaly první a poslední písmena ve slovech. Nechyběl ani
tělocvik, kdy děti cvičily s tyčemi, učily se „létat“ na koštěti,
tancovaly společně se Saxanou, skákaly přes oheň nebo krmily
míčky hladovou čarodějnici. Kromě toho si děti zazpívaly
písničku „Půjdu už do školy“, snažily se vymyslet, proč vůbec
chodí čarodějnice nebo děti do školy a vyrobily si malou
čarodějnici. Za své snažení všichni dostávali velké jedničky
s hvězdičkou. Čarodějnou školu jsme si moc užili. Nakonec
jsme si ještě všichni v převlecích z domova na čarodějnice nebo
čaroděje zahráli. Uvařili jsme si kouzelný lektvar přátelství.
Povídali si o zvyku pálení čarodějnic a po hmatu poznávali
nejrůznější pomocníky čarodějnice. Paní učitelky zahrály čarodějnickou pohádku, a kdo chtěl, mohl se
svézt i na lopatě.

G.T.
Sběr papíru
Kontejner na papír bude přistaven za prodejnu COOP v úterý 23. května a odvezen v pátek 26. května.
Děkujeme za vaši pomoc.
Sběr víček z PET lahví stále trvá. Do školy můžete odevzdávat i malé vyřazené spotřebiče / žehličky,
toustovače, rychlovarné konvice ....../. Případné informace podá O. Štěpničková.
OŠ

Červnové pozvání
Poznamenejte si, prosím, ve svém diáři:
22. 6. - Zahradní slavnost
29. 6. - Pasování prvňáčků na čtenáře + Loučení s páťáky
Obě akce začínají v 17 hodin, ta první v naší tělocvičně, druhá v obřadní síni hradu Křivoklátu.
Za všechny z roztocké školy Vás srdečně zve Zdeňka Janečková.
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Strážný se oběsil na záchodě
Od konce druhé světové války uplynulo 72 let a na světlo světa stále vyplouvají dosud neznámá a mnohdy
otřesná fakta. Podařilo se nám získat písemné svědectví muže, jenž byl v revolučních květnových dnech
roku 1945 příslušníkem ozbrojené národní gardy, která zajišťovala pořádek a klid v okolí Křivoklátu.
Události, k nimž zde v posledních válečných a v prvních mírových dnech došlo, dokumentují složitost
oněch časů, a také to, že dějiny rozhodně nejsou černo - bílé. Neměly by upadnout v zapomnění, protože
jsou také součástí novodobé historie Křivoklátska...
... 5. května 1945, ráno v 6 hodin, přišel do Roztok do továrny firem Junkers a Filtr und Mann velitel
četnické stanice na Křivoklátě František Wild, dobrý člověk a výborný Čech, a za účasti skupinky sedmi
lidí, vedených Josefem Tefrem, odzbrojil všechny německé zaměstnance továrny a izoloval je ve druhém
patře jedné z továrních budov. Později tam byli dopraveni ještě Němci z okolí a s nimi také někteří
kolaboranti a udavači. Německých odborníků bylo v továrně 72. Zatím se před vraty továrny utvořil dav
lidí, kteří se domáhali vstupu do objektu a chtěli si vyřídit některé účty s jejich bývalými pány, když již
nebyli ozbrojení. Strážmistr Wild povolal podle směrnic tehdejší vlády do objektu záložní důstojníky z
obce a okolí. Vojenské velení v Roztokách převzal mjr. Ing. Ferdinand Soukup. Naše garda dobrovolníků
se na rozkaz vrchního stržm. Wilda ujala ostrahy a ochrany roztocké továrny proti možnému rabování a
krádežím.
... 6. května 1945, ten den provedl jeden ze strážců vězňů hloupost. S páskou stráže a se zbraní vyvedl
strážný Šindelář vrchního mistra Wehnera mimo tovární objekt a umožnil mu uprchnout. Když se vrátil
bez něj, jeho kolegové ho zmlátili a on se k puštění Wehnera přiznal. Uprchlého Wehnera zadržela hlídka v
Městečku schovaného v kupce sena, kterou si vezli cikáni. Byl vrácen zpět do Roztok a ještě týž den večer
přijel z Rakovníka zástupce hejtmana Bartoše JUDr. Slivoň a některé internované Němce, na kterých měla
vláda zájem, odvezl s bezpečným doprovodem do vězení v Rakovníku. Byli to ředitelé Dr. Garst a Dr.
Marzluff, vedoucí závodní stráže Bergman, vedoucí dopravního oddílu Haberzettel a vrchní mistr Wehner.
Na těch měla později velký zájem sovětská KGB, protože se jednalo o odborníky na rakety V2. Strážný,
který umožnil Wehnerovi útěk, se oběsil v noci na záchodě. Později se tam oběsil ještě jeden občan z
Městečka, který během války hodně udával Němcům. Dva Němci se zabili skokem z druhého patra továrny
na koleje. Důvod jejich sebevraždy neznám.
... 7. května 1945, aby bylo zamezeno drancování, byly všechny cesty v okolí obsazeny našimi hlídkami a
do shromažďovacího tábora bylo přivedeno mnoho
německých zajatců. Abychom je nemuseli živit, což
ani nešlo, bylo odtransportováno do Rakovníka a
odtud dál na západ 530 zajatců. O den později bylo
odesláno přes Křivoklát a Městečko dalších 310
zajatců, ale ne přes Rakovník, kde už jich bylo
mnoho, ale přes Pavlíkov rovnou do Německa.
Museli odevzdat všechny zbraně. Někteří měli
pistole ve vysoké botě nebo v batohu, ale také třeba
ve vydlabaném bochníku chleba. Dostali to
nejnutnější a pomohli jsme jim bezpečně
vycestovat.
Tomáš Bednařík
Popiska:
Zadržení němečtí vojáci byli odváděni do roztocké továrny, kde byli internováni.
Foto archiv autora
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CHYTRÁ MAPA PRO ROZTOKY
Mapový informační systém Roztoky
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kde bude možné stavět dle územního
plánu? Kudy vede vodovod či kanalizace? Změřit jejich vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, na
kterých pozemcích váznou věcná břemena? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na
internetu.
Přinášíme vám novou mapovou aplikaci od společnosti Cleerio. Tato mapová aplikace se podobá
klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací, které jsou přístupné pro
občany. Jedná se o soubor map doplněný o data z našeho úřadu. Všechny informace se mohou
prohlížet najednou, což umožňuje vidět vzájemné souvislosti bez nutnosti individuálního vyhledávání
či docházení na úřad. Práce s aplikací je velmi jednoduchá, a protože je online, je přístupná odkudkoli
a kdykoli, tedy i z pohodlí vašeho domova, takže vám ušetří drahocenný čas.
Na aplikaci je umístěn odkaz přímo z webových stránek www.obec-roztoky.cz (v levém sloupci
vstupní stránky obce Roztoky Mapový portál-Roztoky), nebo rovnou po zadání adresy
https://maps.cleerio.cz/roztoky-rakovnik.Tato mapová aplikace byla navržena tak, aby transparentně
zpřístupnila důležité informace veřejnosti a pomohla při správě obce.
Po otevření mapového informačního systému se zobrazí ortofotomapa neboli letecký snímek s horní
ovládací lištou. Lišta obsahuje hlavní menu a panel nástrojů jako je měření vzdálenosti a výměr,
zobrazení legend, tisk. Velmi užitečný proklik do nahlížení do KN, po jehož stisknutí a následném
kliknutí myší na pozemek či dům se na samostatné stránce zobrazí informace z Katastru nemovitostí.
V levém sloupci mapové aplikace pod symbolem domečku naleznete kompletní přehled výchozích
mapovým a datových vrstev. Pouhým kliknutím na název vrstvy můžete aktivovat nebo vypnout,
obsah zobrazované vrstvy. Ikona oka vám pak přehledně zobrazí vrstvy, které jsou aktuálně
zobrazované na mapě. Ikona více vrstev a lupy symbolizuje rychlé textové vyhledání konkrétní vrstvy
pro případy rozsáhlé struktury mapové aplikace s desítkami vrstev.
Mapy můžete i různě prolínat, díky funkci nastavení průhlednosti mapových vrstev (rozbalíte šipkou
vedle názvu vrstvy).
V mapové aplikaci naleznete přehled o budovách a pozemcích, tak jak jsou vedeny na Katastru
nemovitostí. Zobrazit si tak můžete např. pozemky s věcným břemenem, pozemky v majetku Roztok či
pozemky rozdělené podle druhu (např. zda se jedná o stavební parcely či orná pole). Aplikace obsahuje
též územní plán, který vás informuje o zastavěném území a plochách pro výrobu či plochy pro
komerční využití. Rádi bychom též představili pasport nebo-li evidenci hřbitova, kde je zakreslen
přehledný plánek všech hrobových míst, z něhož jsou patrná volná či obsazená hrobová místa vč. jejich
očíslování. Veškeré vrstvy pak můžete vzájemně kombinovat a prolínat pomocí zmíněné funkce
průhlednosti. Získáte tak komplexní přehled nad územím a informacemi, které vás zajímají, a to
z pohodlí vašeho domova.
Úřad obce má k dispozici rozšířené možnosti mapové aplikace, které slouží pro administraci údajů
potřebných při správě majetku obce Roztoky. Znamená to pro nás jednoznačnou úsporu času při
evidování a kontrolu nad svěřeným majetkem. Do budoucna plánujeme mapovou aplikaci Cleerio
rozšiřovat o další pasporty a užitečné informace pro naše občany.
Vyhledejte si informace o svém pozemku a přesvědčte se, co všechno mapová aplikace nabízí.
Cleerio s.r.o.

14

FOTBALOVÉ OKÉNKO TJR
Výsledky posledních zápasů:
A- tým
2.4.

Chrášťany - TJR A

9.4.

TJR A - Lubná

0:2
2:2 výh

16.4.

Branov - TJR A

1:1 výh

22.4.

TJR A - Rynholec

30.4.

Sýkořice - TJR A

6.5.

TJR A - Pustověty

14.5.

Čistá - TJR A

Krůta V., vlastní
Vrábík, Krůta V.

pen

Vrábík

pen

1:3
1:3
4:2
1:3

Krůta V.
Pudil, Krůta V., Fikejz
Hruška 2, Pudil, Masarovič
Krůta V. 2, Vrábík

B-ým
2.4.

TJR B - Senomaty B

9.4.

Kolešovice B - TJR B

16.4.

TJR B - Kněževes B

23.4.

Oráčov - TJR B

30.4.

TJR B - Mš.Žehrovice

7.5.

Šanov - TJR B

14.5.

TJR B - Kounov

1:3
2:1
5:4
4:1
0:3
4:2
1:3

9.4.

TJR - Mšec

11:7

Horský 4, Moravec 3, Barčot M. 2,
Barčot D., Ficek

23.4.

TJR - SKP Rakovník O

25:2

Horský 5, Hošek 5, Barčot M. 4, Barčot
D. 3, Moravec 3, Barčot Dom. 3, Šifner,
Ptáček

24.4.

SKP Rakovník M - TJR

7:11

Barčot M. 3, Horský 3, Moravec 3,
Barčot D., Hošek

30.4.

Řevničov - TJR

4:11

Barčot M. 4, Horský 2, Moravec 2,
Kovalsky M. 2, Hošek

14.5.

Lužná - TJR

0:10

Šifner 3, Horský 3, Barčot D. 2, Barčot
M., Moravec

Hladík
Laštovka
Vrána 2, Čumpelík 2, Rosler
Hladík
Krůta V., Hladík
Svoboda

St.přípravka
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