OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

náhrady až do odvolání odběr povrchových vod
z vodních toků a nádrží pro účely mytí aut,
zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a
bazénů. Vyhláška je vyvěšena na úřední desce
obce, a to i na elektronické.

becní úřad – prázdninový provoz.
V týdnu od 3. do 7.7.2017 bude budova
obecního úřadu z důvodu dovolených
uzavřena. Dále bude od 31.7. do 20.8. uzavřen
provoz matriky, Czech pointu a evidence
obyvatel.

O

ilnice v Chaloupkách .
V Chaloupkách proběhla dne 2.6.2017
úspěšně kolaudace nové místní komunikace.
Stavbu provedla firma Froněk spol. s.r.o. Celková
cena za vybudování byla 1 726 878,40 Kč.

S

námky na popelnice.
Obec Roztoky připomíná, že již nejsou
v prodeji půlroční známky na popelnice,
dokoupit se dají pouze jednorázové známky
v hodnotě 65,- Kč/ks.

Z

ítání prázdnin.
V pátek 30.6.2017 od 15:00 hod. se na
Tyršově koupališti v Rakovníku koná první
prázdninová party – námořnická stezka plná
úkolů. Kejklíři, kouzelník, zpěv, tanec, soutěže,
projížďka na koních, skákací hrad, pejskaři.
Každý školák dostane dáreček.

V

kustická zkouška.
Ve středu 5.7. 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

ýsledky výtvarné soutěže kroužku
Barvínek.
1. kategorie do 5 let:
1. Adélka Beranová – Čarodějnice
2. Luciano Vandas – Čert
3. Šimon Novák – Hasiči
čestné uznání František Toncar – Ptáčci na
krmítku
2. kategorie předškoláci:
1. Veronika Kučerová – Ohňostroj
2. Lucie Skleničková – Křivoklátský kostel
3. Vojta Ryvola – Vlk
čestné uznání Eduard Brada - Anděl
3. kategorie 1. a 2. třída
1. Tereza Melčová – Čarodějnice
2. Kája Ptáčková – Lyžování
3. Nela Nosková – Slavičí pěšina – pověst
čestné uznání Natálie Šímová – Kostel
4. kategorie 3.,4. a 5. třída:
1. Jana Hodinová – Kohout
2. Jana Hodinová – Zátiší s melounem
3. Ondra Sklenička – Archeologický nález
čestné uznání Viktorka Krubová – Jezevec

V

tracení a nalezení psi.
Připomínáme všem občanům, kterým by se
ztratil jejich pejsek, či by nějakého
zatoulance nalezli, aby v první řadě kontaktovali
starostku obce na tel. čísle 778546438.

Z

K

oncert.
V sobotu 1.7.2017 od 21:00 hod se bude
konat v areálu u jezu tradiční koncert
kapely Brutus a bude opět doplněn ohňostrojem.
ronájem bytu.
Byt 2 + 1 shání k pronájmu v Roztokách
zájemce z Městečka, kontakt 733206767.
Cena cca 5500 Kč.

P

etkání na Karlově.
V úterý 25.7.2017 se od 17:00 hod uskuteční
setkání obyvatel Karlova se zástupci obce
Roztoky v prostoru před autobusovou zastávkou u
statku.

S

ýzva k šetření s vodou..
Vyzýváme všechny občany, aby z důvodu
sucha šetřili vodou. Městský úřad Rakovník
vydal veřejnou vyhlášku – opatření obecné
povahy při nedostatku vody, která zakazuje bez

V

Zvláštní cena:
Tereza Melčová – Čarodějnice
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K navrženému programu jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

Zápis č. 30/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
29. 5. 2017
v budově Obecního úřadu
Roztoky.

Usnesení č. 1 – 29/5/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.

Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Martin Mikovec, Hana Číhařová, Antonín Ježek
Omluveni: Pavel Procházka
Počet přítomných občanů: 6
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec,
Antonín Ježek
1.

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 pan Jiří
Prokůpek, pan Mgr. Tomáš Vostatek a pan Ing.
Vladimír Melč.

Zahájení, schválení programu jednání

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 pana
Adama Peterku.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1 – 29/5/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
pan Jiří Prokůpek, pan Mgr. Tomáš Vostatek
a pan Ing. Vladimír Melč.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Program jednání:

2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
pan Martin Mikovec a pan Antonín Ježek a dala
hlasovat o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2. 2. – 29/5/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Martina Mikovce a pana Antonína Ježka.
Pro 8
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. Pozemkové záležitosti
4.1. pronájem pozemku p.č. 262/6 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu
4.2. prodej částí pozemků p.č. 44/2 a 585/1 a
koupě pozemku p.č. 44/1
4.3. prodej části pozemku p.č. 467/42
4.4. smlouva o zřízení služebnosti na
pozemcích p.č. 180/3, 187/11, 585/1
5. Kotelna
6. Podpora z rozpočtu obce
7. Kontrola hospodaření
8. Různé
9. Diskuze
10. Usnesení a závěr

3. Podněty a náměty občanů
Starostka vyzvala přítomné občany k dotazům
nebo přednesení námětů na jednání.
Pan Rajtr se dotázal na možnost revitalizace
rybníka za hasičárnou. Starostka sdělila, že se
zatím podrobně věcí nezabývala, ale do příštího
jednání zastupitelstva se pokusí zjistit možnosti
vylepšení prostředí okolo rybníka.
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Ing. Melč pogratuloval zastupitelům a
konstatoval, že je konečně uvolněný obecní byt
Roztoky č.p. 1, Roztoky U Křížku, ale způsob
jakým toho bylo dosaženo je hnus. Způsob
jednání s člověkem na pokraji života a smrti, ve
špatném zdravotním stavu a krátce před smrtí a
vůbec, způsob jednání paní starostky je
neomluvitelné. Starostka k tomu uvedla, že pan
Ing. Melč záměrně zkresluje informace a
podivovala se nad tím, že mohla vědět, že jedná
s paní týden před smrtí. Starostka se i podivovala
tomu, jak může pan Ing. Melč vědět, co s paní
Zykánovou probírala? Rozhovor neslyšel, ač stál
opodál. S paní Zykánovou bylo jednáno vždy
slušně a v mezích zákona, i přesto, že za byt
nebylo placeno. Situaci zavinil Ing. Melč tím, že
v počátku problémů nájemce, neudělal nic. Právní
odpovědnost má nést pan Ing. Melč. Pan Mikovec
argumentoval, že jednání bylo velice mírné
vzhledem k závažnosti přečinu neplacení.
Dokonce obec odpustila část dluhu. Starostka
uvedla, že nevěděla o zdravotních problémech
paní Zykánové. Dlouho ji neviděla. Pan Prokůpek
sdělil, že na podzim v roce 2015 slibovala paní
Zykánová s panem Mazúrem, že se vystěhují do
dubna následujícího roku. Přesto tak neučinili a
měli na to dost času. Dotazoval se pana Ing.
Melče, jak to mělo zastupitelstvo udělat a chovat
se jako odpovědné zastupitelstvo? I on je
zastupitel. Pan Ing. Melč odsoudil, že bylo
vystěhování podmíněno uzavřením vody a
dodávek tepla. Starostka se dotazovala pana Ing.
Melče, zda dal souhlas k tomu, aby pan Mazúr
mohl být trvale hlášen v obecním bytě č.p. 1,
když byt měl mít jen v nájmu? V záznamech
matriky se nic nedohledalo. Pan Ing. Melč
neučinil žádný krok k tomu, aby se pan Mazúr
mohl důstojně z bytu vystěhovat.
Paní Rajtrová poděkovala zastupitelstvu obce za
zřízení posilovacího zařízení v areálu u jezu.
Pan Čech se tázal, zda pozemky stály 2 mil. Kč
nebo 2,5 mil. Kč, že starostka na minulém
zasedání řekla pouze 2 mil. Kč. Paní starostka
konstatovala, že správnou částku přímo na
zasedání nevěděla, sdělila tedy přibližnou částku
a po kontrole při tvorbě zápisu, byla částka

uvedena správně. Ing. Melč informoval pana
Čecha, že do zápisu se dává jen to, co se chce,
zápisy se záměrně zkreslují. Pan Prokůpek sdělil,
že si myslí, že byla řečena částka 2,5 mil. Kč. Ze
zvukového záznamu lze toto prověřit. Starostka
sdělila, že dříve se dělaly zápisy ex post, bez
příprav a materiálů, nyní zastupitelé dostávají
přesný výčet toho, co se na zasedání bude
probírat. Ing. Melč sdělil, že se na zápisy
nečekalo nikdy tak dlouho. K tomu starostka
sdělila, že zápisy není povinnost vyvěšovat. Lhůta
pro vytvoření zápisu je 10 dní. Ten musí být
k nahlédnutí v kanceláři.
Pan Čech chtěl vědět, jestli lidé mají zájem o
pozemky pod Permonem, když dle jeho názoru se
jedná o nelukrativní a nestavební pozemky.
Starostka sdělila, že lidé mají o pozemky v obci
stále zájem, a že změna územního plánu by
umožnila zastavění těchto pozemků. Pan Čech
informoval, že změna územního plánu vyžaduje
souhlas CHKO, které je proti. Paní starostka se
nad touto informací podivovala, protože
několikrát jednala s CHKO o jiných pozemcích
v dané lokalitě, ale neslyšela tuto informaci. Pan
Mgr. Vostatek o stanovisku CHKO nevěděl.
Starostka sdělila, že jí není známo, že by CHKO
bylo proti výstavbě domů v této lokalitě. Ing.
Melč zdůraznil, že tato lokalita by měla být
zastavěna až ve 2. etapě, tj. až třeba za 50 let.
Starostka se podivovala nad logikou věci, když by
se podařilo zastavit území do 80% na pozemcích
pro výstavbu v 1. etapě do 5 let dle podmínek
současného územního plánu, a že by se pak
čekalo dalších 50 let, aby se mohlo stavět? Ing.
Melč požadoval zveřejnění jmen zájemců o
výstavbu domů. To starostka odmítla. Ing. Melč
se divil, že by někdo chtěl stavět pod komínem.
Z hygienických důvodů musí být dodržována
bezpečná stavební vzdálenost.
Pan Rajtr upozornil na nekorektnost při prodeji
parcel nad školou. Pan ing. Melč se hájil tím, že
bylo třeba získat potřebný počet dětí do školy.
V té době byli zájemci o parcely až třeba
z Kladna a chtěli stavět. Starostka sdělila, že
stejná situaci se zájemci nastává nyní. Pan
Mikovec upozornil, že pozemky nad školou se
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prodávaly třeba po dvou za nízkou cenu, ale pak
majitel výhodně parcelu prodal dál. Pan Ing. Melč
řekl, že to byla lumpárna a že nebylo možné to
ovlivnit. Pan Prokůpek sdělil, že podmínky bylo
možné ošetřit ve smlouvě. Uvedl také, že Ing.
Melč např. prodal pozemek své neteři, která ho ze
ziskem přeprodala.
Pan Rajtr vznesl požadavek na oslovení Policie
ČR k měření rychlosti na hlavní komunikaci
v obci. Starostka informovala, že měření
probíhají.
Pan Bulant řekl, že by v zápise mělo být to, co je
řečeno, nikoliv co je dáno. Pan Prokůpek přislíbil,
že se cena pozemku sdělená na zasedání prověří.
Pan Bulant se dotázal, zda se plánuje dokončení
oplocení pozemků okolo školy. Starostka
vysvětlila, že to není vhodné vzhledem
k plánované rekonstrukci tělocvičny. V minulosti
řešila s paní ředitelkou pouze oplocení k rohu
budovy tělocvičny.
Pan Rajtr navrhl vybudování chodníku od školy
až k transformátoru. Starostka ocenila dobrý
nápad zmínila, že se již otázkou chodníků
zabývala, zastupitelům tuto otázku přenesla, ale
zatím toto není tzv. „na pořadu dne“.

Usnesení č. 4.1 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pronájem pozemku
p.č. 262/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
výměře 9890 m2 paní Elišce Ryvolové, bytem
Roztoky 261, 270 23 Křivoklát za částku 2000,Kč za rok. Smlouva o pachtu pozemku bude
uzavřena na jeden rok do 31.5.2018.
Pro 6
Proti
(Melč, Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.

0

Zdržel se 2

4.2. Prodej částí pozemků p.č. 44/2 a 585/1 a
koupě části pozemku p.č. 44/1
Starostka sdělila, že k záměru vyvěšenému od
2.5.2017 do 19.5.2017 obec přijala žádost od
manželů Králových – majitelů sousedního
pozemku. V žádosti byla uvedena cena 120,- Kč
za 1m2 přičemž navrhují za sejnou částku
odprodat část pozemku p.č. 44/1 v jejich
vlastnictví.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
prodeji..
Usnesení č. 4.2.1 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej části pozemku
p. č. 44/2 označeného dle GP č. 819-61/2016
jako pozemek 44/7 o výměře 22m2 a část
pozemku p.č. 585/1 označeného dle stejného
GP jako pozemek p.č. 585/50 o výměře 12 m2
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu za cenu 120,- Kč
za 1m2 do SJM Ing. Petra Krále a Emílie
Králové, bytem U Lékárny 130, 250 70
Odolena Voda. Bude uzavřena kupní smlouva.

4.
Pozemkové záležitosti
4.1. Pronájem pozemku p.č. 262/6 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu
Starostka informovala, že na minulém zasedání
ZO byl schválen záměr pronájmu pozemku p.č.
262/6. K záměru Obec obdržela dne 3.5.2017
žádost od paní Elišky Ryvolové, s nabídkou
pronájmu pozemku o výměře 9890 m2 za 2.000,Kč za rok. Měla by zájem o dlouhodobý
pronájem.
Zastupitelé i starostka navrhli pronajmout
pozemek zatím na dobu jednoho roku a stanovit
výpovědní lhůtu.
Paní Číhařová podotkla, že se jí zdá částka
pronájmu nízká. Starostka sdělila, že v minulosti
se pronajal pozemek s podobnou výměrou na
Karlově za 1000,- Kč.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
pronájmu.

Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
Dále bylo hlasováno o koupi pozemku od
manželů Králových.
Usnesení č. 4.2.2 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje odkoupení části
pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
označeného dle GP č. 819-61/2016 jako
pozemek p.č. 44/8 o výměře 16 m2 od manželů
Ing. Petra Krále a Emílie Králové, bytem oba
U Lékárny 130, 250 70 Odolena Voda za cenu
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120,- Kč za 1m2 a přijetí tohoto pozemku do
vlastnictví obce.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

04084063sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
3 – Žižkov zastoupená na základě plné moci
společností ARANEA NETWORK a.s.,IČ
24126039, sídlem Modřanská 307/98, 147 00
Praha 4 – Hodkovičky v rozsahu dle GP č. 822492/2016 dle předloženého návrhu, který je
součástí zápisu a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

4.3. Prodej části pozemku p.č. 467/42
Starostka informovala, že prodej pozemku p.č.
469/42 byl předběžně projednán na ZO dne
14.3.2017 usnesením č. 6.1 – 14/3/2017.
K tomuto byl zpracován GP č. 829-15/2017, který
zpřesňuje polohu části pozemku. V konečném
zaměření jde o výměru 18 m2. Pozemek by měl
být využit k výstavbě sloupu pro telekomunikační
zařízení k poskytování komerčního i veřejného
internetu pro lokality Karlova Ves, Nový
Jáchymov a Roztoky.
Mgr. Vostatek se informoval, zda budou
internetovým signálem pokryty i Roztoky.
Starostka sdělila, že signál pravděpodobně
nedosáhne, že jde o lokalitu nad Karlovou Vsí,
kde mají Roztoky ještě katastrální území.

5. Kotelna
Starostka sdělila, že na profilu zadavatele
veřejných zakázek pro Obec Roztoky bylo dne
7.4.2017 zveřejněno koncesní řízení malého
rozsahu s názvem „Správce soustavy zásobování
tepelnou energií“. Nabídky byly přijímány do
10.5.2017. Sedmičlenná komise dne 15.5.2017
vyhodnotila 5 přijatých nabídek a jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku stanovila
nabídku společnosti JISAM Energo, s.r.o.,
Semily. Následně vyzvala tuto společnost
k předložení dokladů prokazujících kvalifikační
předpoklady, které byly stanoveny v zadávací
dokumentaci. V ZD bylo stanoveno, že
společnost s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou
musí doložit, že realizovala v posledních 3 letech
alespoň 2 zakázky na výrobu a rozvod tepla
v hodnotě min. 1,5 mil. Kč za rok. Uvedené
kvalifikační předpoklady však společnost JISAM
Energo, s.r.o. nedoložila, proto byla z VŘ
vyloučena. Jako druhá v pořadí se umístila
společnost IVORY Energy, a.s. s nabídkou ceny
za GJ 571,42 Kč bez DPH a s pachtovným za
pronájem budovy kotelny a rozvodů ve výši 2,8
mil. Kč bez DPH za dobu 5 let. Tato společnost
kvalifikační předpoklady splnila, protože již
v nabídce
předložila
většinu
potřebných
dokumentů, které byly prověřeny. S touto
společností by měla být uzavřena smlouva na
pacht majetku tj. kotelny a na výrobu a dodávku
tepla. Společnost by měla dodat další potřebné
dokumenty do zítra tedy 30.5.2017.

Usnesení č. 4.3 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 467/42 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu označeného dle GP č. 829-15/2017
jako pozemek p.č. 467/73 o výměře 18 m2.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
4.4. Smlouva o zřízení služebnosti na
pozemcích p.č. 180/3, 187/11, 585/1
Starostka sdělila, že smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti byla projednána ZO dne
6.10.2015 a schválena usnesením č. 9.1 –
6/10/2015. Služebnost by měla vzniknout na
vymezené části pozemku dle předloženého GP
822-492/2016. Znění smlouvy bude přílohou
zápisu. Po té bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 4.4 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti na pozemcích obce p. č.
180/3, 187/11, 585/1 se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ

Usnesení č. 5 – 29/5/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí, že společnosti
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převodu částky 2.000,- Kč z § 6171 správa na §
3429 – ostatní zájmová činnost – dotace. Ostatní
převody byly v rámci paragrafů.

IVORY Energy, a.s., byla v rámci výběrového
řízení na koncesi malého rozsahu „Správce
soustavy zásobování tepelnou energií“ vybrána
jako dodavatel, který bude hospodařit se
soustavou zásobování tepelnou energií na
území obce Roztoky. Zastupitelstvo schvaluje
výběr dodavatele pod podmínkou, že splní
veškeré zadávací podmínky nutné pro
uzavření smlouvy.
Pro 7

Proti

1 (Melč)

Usnesení č. 7.2 – 29/5/2017 - Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
3/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Pro

Zastupitelstvu
obce
byla
předložena
k předběžnému posouzení účetní závěrka obce za
rok 2016, která obsahuje rozvahu, sestavenou
k 31. 12. 2016, výkaz zisku a ztrát, sestavený
k 31. 12. 2016, přílohu, sestavenou k 31. 12. 2016
inventarizační zprávu za rok 2016 a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016. Starostka vyzvala zastupitele k vznesení
případných námitek nebo požadavků.
Ing. Melč namítl, že mu nebyly předloženy
všechny materiály. Chybí příloha vyřazeného
majetku k inventarizační zprávě. Dále se ptal, kde
je uskladněno obecni potrubí. Pan Texl sdělil, že
je uskladněno v Permonu.
Ing. Melč se zajímal, jaká je částka příjmů
za ubytovací kapacitu v loděnici. Dále obvinil
Kanoistický Klub Rakovník z krácení rekreačních
poplatků. Starostka informovala, že příjmy za
ubytování KK Rakovník obci neplatí, protože
prostory nejsou ke komerčnímu ubytování
uzpůsobeny a Kanoistický Klub Rakovník
ubytování nemá v živnostenském listě. Navíc to
byl on, kdo pří výstavbě loděnice charakter
budovy ovlivnil. Dále sdělila, že budova není
hygienicky uzpůsobena jako ubytovací prostory.
Ing. Melč požadoval kontrolu od stavebního
úřadu. Navíc poukázal na architektonické řešení
přístavby loděnice a na napojení střech, které
nemá v Roztokách obdoby. Pan Texl informoval,
že pan Holý v minulosti nabídl jednorázový dar
v částce 10.000,- k urovnání těchto poplatků,

Usnesení č. 6 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje jednorázový finanční dar ve
výši 3.000,- Kč pro spolek Linka bezpečí, z.s.,
IĆ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02
Praha 8. K poskytnutí daru bude podepsána
darovací smlouva.
0

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
7. Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
7.1. Kontrola hospodaření
Příjmy 1-4/2017

Zdržel se 0

8.1.1. Účetní závěrka

Starostka navrhla přispět částkou 3.000,- Kč.
Nikdo jiný neměl jiný návrh.

Proti

0

8.
Různé
8.1. Návrhy Účetní závěrky a závěrečného účtu
obce

6.
Podpora z rozpočtu obce
Starostka informovala, že Obec Roztoky obdržela
žádost od spolku Linka bezpečí, z.s. na podporu
fungování této linky. Linka je využívána hlavně
dětmi, které se ocitnou v různých rizikových
situacích, kde tato linka pomáhá s řešením..

8

Proti

Usnesení (ne)bylo schváleno

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

Pro

8

5.080.971,99 Kč

Výdaje 1-4/2017 3.998.985,52 Kč
Stavy účtů k 29. 5. 2017 jsou:
ČS - 7.824.727,16 Kč
ČNB - 4.186.954,00 Kč
7.2. Rozpočtové opatření – na vědomí
Dne 26. 4. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 3/2017 které se týkalo
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kterou Ing. Melč odmítl. Pan Prokůpek navrhl
kontrolu příjmů od všech ubytovacích zařízení
v obci. Pan Rajtr navrhl kontrolu od
Živnostenského úřadu.
Usnesení č. 8.1.1.1 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje doplnit účetní závěrku
o přílohu Protokol o vyřazení majetku k
inventarizační zprávě.
Pro

8

Proti 0

Zdržel se

8.2. Spádovost škol
Od 1.1.2017 vstoupila v platnost úprava
školského zákona, která kromě jiného stanovuje
povinnou školní docházku pro předškoláky.
Zároveň pro obce, které nemají potřebné školní
zařízení, doporučila zvolit školský obvod.
Jedinou obcí, která projevila zájem vytvořit
školský obvod s naší obcí je Karlova Ves. Proto
byl vypracován návrh na dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové MŠ,
kterou bude vykonávat ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky 230, 270 23 Křivoklát.

0

Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8.1.1.2 – 29/5/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky předběžně posoudilo návrh
účetní závěrky za rok 2016 a na základě
předložených dokladů vzneslo požadavek
doplnit inventarizační zprávu o Protokol o
vyřazení majetku, který je přílohou
inventarizační zprávy a v tomto znění bude
účetní závěrka předložena ke schválení.
Pro 6
Proti 0
Zdržel se
Melč, Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8.2 – 29/5/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové
mateřské školy s obcí Karlova Ves, Karlova
Ves 2, 270 23 Křivoklát, jejíž činnost bude
vykonávat ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
230, 270 23 Křivoklát.

2 (Ing.

Pro 8
Proti
0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka ještě poznamenala, že po cca 10- ti
letech byl správně zapsán název školy do
obchodního rejstříku.

8.1.2. Závěrečný účet
Zastupitelům obce byl předložen návrh
závěrečného účtu, jehož nedílnou součástí jsou
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN
2-12), sestavený k 31. 12. 2016, Rozvaha,
sestavená k 31. 12. 2016, Roční účetní závěrka
příspěvkové organizace za rok 2016, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 a tabulky finančního vypořádání dotací.
Návrh závěrečného účtu bude vyvěšen na úřední
desce a poté dojde k řádnému schválení, které
musí být do 30.6..
Usnesení č. 8.1.2 – 29/5/2017 - Zastupitelstvo
obce předběžně posoudilo návrh závěrečného
účtu za rok 2016 a nemá k němu připomínky.
Závěrečný účet bude v předložené podobě
vyvěšen na úřední desce.
Pro 6
Proti
(Ing. Melč, Číhařová)

0

Zdržel se

8.3. Smlouva o provedení stavby
V souvislosti s návrhem projektu pro projekt
„Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu“
sdružení VSOR předložilo návrh smlouvy o
provedení stavby, jejímž předmětem jsou
pozemky obce, na kterých by měla stavba být
provedena. Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi
v materiálech, ale následně byl k pozemkům pro
stavbu doplněn ještě pozemek p.č. 129/10.
Starostka vysvětlila proč k tomu došlo. Projekt
navrhl přechod vodovodu přes pozemek p.č. 54/2,
kde původně majitelé pozemku souhlasili
s vybudováním vodovodu, ale po projednání,
které bylo po předložení smlouvy zastupitelům, si
to majitelé rozmysleli.
Pan Ing. Melč k projektu uvedl, že ten kdo
projekt zhotovil byl pěkný b…c., projekt označil
za nesmyslný a navrhl stáhnout tento bod
z programu jednání a o smlouvě nehlasovat a

2

Usnesení bylo schváleno.
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žádal účast zástupce VSORu Ing. Valera a
projektantky na dalším zasedání. Zastupitelé
souhlasili, že o smlouvě nebude hlasováno.
8.4. Komunikace v Chaloupkách a ke hřbitovu

zaměstnanci obce jsou plně vytížení a chtěla tip
na někoho, kdo by byl ochoten na obci pracovat.
Pan Ing. Melč upozornil, že v minulosti měla
obec smlouvu na sekání trávy s externí osobou,
aby si ulevila sekání bytovek. Starostka uvedla,
že se také dříve nesekalo zdaleka tolik ploch
v obci jako nyní. Tráva ve škole v květnu se
sekala později a to vzhledem ke konání
Staročeských májů. Sama dala příkaz, aby byla
přednostně posekaná obec. Navrhla, že by sekání
ve škole mohl vykonávat pan školník. Pan Bulant
argumentoval, že škola nemá dostatek prostředků
na takovou pracovní sílu. Pan Bulant uvedl, že má
krátký úvazek a že sekání trávy mu celý úvazek
zabere. Starostka navrhla, že by škola z peněz,
které od obce dostává, mohla financovat práci na
zvýšený úvazek nebo sehnat brigádníka, který
takovou práci vykonával. Označila jako
problematické brigádníka sehnat.
Starostka ještě informovala, že na dalším
zasedání bude třeba vymyslet, jak to bude
s opravou chodníků u vstupu do bytovky č.p. 187,
kde zatéká a kdo to bude financovat, když
částečně jde o pozemek obce a částečně o
pozemek bytovky.
10. Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení.
Předseda komise konstatoval, 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
15 usnesení bylo schváleno.
Na závěr starostka poděkovala přítomným
zastupitelům za účast na veřejném zasedání obce
Roztoky i za účast občanů a ukončila jednání
v 19h. Na závěr podala návrh na další zasedání,
které by se mělo konat dne 20.6.2017 v 17h
v zasedací místnosti OÚ.
Dne: 29. 5. 2017
Zapsal: Adam Peterka
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec
Antonín Ježek
Ing. Lenka Peterková -starostka
Roman Texl - místostarosta

V Chaloupkách se dokončuje výstavba silnice.
Proběhlo 11 kontrolních dnů. Za duben byla
vystavena faktura za práce na částku 266.795,70
Kč s DPH. Zbývá uhradit cca 950.000,- s DPH.
Předběžný termín na dokončení prací a zahájení
předání díla byl stanoven na 1.6.2017. Obec již
zažádala o kolaudační souhlas. Pan Ing. Melč se
starostky zeptal, zda může být přítomen na
kolaudaci stavby. Starostka sdělila, že může a
termín kolaudace je 2.6.2017.
Komunikace ke hřbitovu byla zhotovena za
celkovou částku 426.172,00 Kč s DPH. K tomu
pan Ing. Melč podotknul, že na minulém zasedání
se dožadoval stanovení odpovědnosti paní
starostky za provedení výstavby této komunikace.
K tomu paní starostka sdělila, že odpovědnost a
záruku nese zhotovitel stavby tj. společnost Pergl
Jiří Asfalt Beroun. Dále pan Ing. Melč obvinil
paní starostku z toho, že nařídila odvézt recyklát
z cesty k řece. To paní starostka odmítla a sdělila,
že zhotovitel měl použít hlínu, která byla
odbagrována na obrubníky. Další odpad si měla
firma odvézt na skládku. Na místě závozu se
objevila vrstva s černým materiálem, o kterém asi
pan Ing. Melč hovoří. Pan Mikovec a pan
Prokůpek informovali, že pan Ing. Melč nechal
vyvézt všechen eternit ze střechy bývalé
hasičárny nad vodojem a auto ledniček na
pozemek za hřbitov. Což považují za mnohem
nebezpečnější odpady a nebezpečí pro spodní
vody. Pan Ing. Melč ale poznamenal, že tam se
nic nesplavuje.
9.
Diskuze
Pan Bulant se dotazoval na cenu za dodávku tepla
firmou IVORY, kde byla zveřejněna částku 571,
42. Zajímalo ho, zda částka, kterou nyní platí za
teplo je s DPH nebo bez DPH. Paní starostka
upřesnila, že jde o částku s DPH za 1 GJ. Částka
od společnosti IVORY je bez DPH, tzn. že
odběratelé budou platit více. Pan Čech se
informoval, zda by bylo možné častěji sekat trávu
na pozemcích školy. Starostka řekla, že
9

„„Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne.“
Ralph Waldo Emerson

Dětský den
Dne 3.6.2017 se na nás už od rána usmívalo sluníčko a slibovalo, že si sobotní den pěkně užijeme. Už
několik dnů probíhaly přípravné práce a aktivity na dětský den, který se po dlouhé době konal v Roztokách
na hřišti. Sháněli jsme odměny, nadšené dobrovolníky, hračky a další rekvizity na stanoviště. Asi nejtěžší
bylo sehnat právě dobrovolníky, kteří na výzvu v Roztockých listech nereagovali. Vyplenila jsem doma
dětem zbylé hračky pro menší děti, jako třeba puzzle, hlavolamy, míčky, stoleček, další hračky nám půjčili
z mateřské školky i školy – např. kroužky na házení, rybičky, míče, obruče, další várku poskytla TJ
Roztoky, pan Vojtěch vyrobil desku na prohazování míčem, přinesl špalek na zatloukání hřebíků a
pomáhala i paní Bednaříková. Odměny pro děti se nám vesele kupily v kanceláři. Nakonec se nám sešlo
vše, co jsme potřebovali. V pátek jsme připravili ještě kartičky pro děti s jednotlivými úkoly, poukázky na
občerstvení pro děti i dobrovolníky a nervozita stoupala, aby vše dobře dopadlo.
V sobotu jsme po jedné hodině vyrazili s dětmi na místo konání. Přípravy už finišovaly, ladily se detaily
a připravovala se stanoviště. Akce začínala v 13:30, ale už chvíli před začátkem ji očekávala spousta
natěšených dětí se svým doprovodem. A stálo to za to! Děti se proměnily v rybáře a v nafouknutém
bazénku chytaly rybičky – mimochodem, bazének společně se stanovištěm hasičů a projížďkou na raftu
byly z důvodu krásného počasí asi nejoblíbenější úkoly  Hasiči je svezli raftem po Berounce za
Ludmilou, děti samozřejmě dostaly vesty a moc si to užívaly a mávaly rodičům i kačenkám. Děti se dále
pustily do hledání pokladu v písku, házení na cíl i do dálky, stavěly věže z kostek, skládaly puzzle, zkusily
si slalom s pingpongovým míčkem na lžíci, skákání v pytlích, střely na bránu, zatloukání hřebíků, házení
kroužků, hledaly rodiny zvířátek i pohádkové postavičky, které k sobě patří, shazovaly kuželky a stříkaly
hasičskou stříkačkou na připravený cíl. Naše děti si to moc užily. Měli jsme ten den u nás na návštěvě
kamarádku se svou rodinou, tak jsme je vzali s sebou a moc chválili, jak se nám to povedlo zorganizovat.
Nějaké nápady ani nebyly realizovány a zbyly nám tedy i na příští rok na obměnu 
Děti dostávaly za splněné úkoly různé odměny, ve většině případů nesladké – např. batůžky, obrázky
zvířátek, láhve na pití, i to pití, pastelky, bloky, propisky, skládačky, balonky a našly se teda i nějaké ty
sladké bonbonky  Hravou atmosféru dokreslovaly veselé dětské písničky. Když splnily děti všechny
nástrahy dětské stezky, dostaly poukázku na limonádu a kačický párek, které s chutí snědly hned na hřišti.
Pak si mezi sebou sdělovaly dojmy, vyprávěly zážitky a chlubily se svými výkony.
Akce to byla povedená a moc chválím nadšení dětí i dobrovolníkům, kteří svou aktivitou přispěli.

Vítězství starší fotbalové přípravky
13.6.2017 se také slavilo na hřišti! Fotbalové „mužstvo“ starší přípravky vyhrálo okresní přebor a kluci
jsou MISTŘI! Přebrali si vítězný pohár a proběhlo společné focení na plakáty  Moc jim gratulujeme
k úžasným výkonům a budeme doufat, že jim to vydrží i příští rok v kategorii mladších žáků a snad na
jejich úspěchy naváže i mladší generace  Kluci si zasloužili krásná trička s nápisem MISTŘI a jejich
jménem, či přezdívkou, zlaté medaile, dort ve tvaru fotbalového míče, který jim byl předán na dokopné
v neděli 18.6.2017, kdy také proběhlo tradiční fotbalové utkání rodiče vs. děti. Děti samozřejmě vyhrály.
Nikdo nebyl zraněn. Užili jsme si to my rodiče, děti, trenéři i přítomní diváci. Kluci pokračovali v bujarých
oslavách při hudbě na pódiu i fotbálkem na hřišti, už bez rodičů, a domů se jim ani nechtělo. Počasí bylo
sluníčkové a nálada víc než slavnostní  Musím moc pochválit všechny hráče, jak moc se za ten rok
zlepšili, trenéry za jejich nadšení a péči o malé fotbalisty, rodiče a další rodinné příslušníky za dopravu dětí
na zápasy a turnaje, za jejich podporu a fandění. Mladší přípravka přebrala v pátek medaile za účast
v turnaji mladších přípravek a už se těší na další sezónu. Jen by kluci potřebovali doplnit své řady, tak
pokud máte doma dítě, či děti, toužící hrát fotbal, tak budou určitě po prázdninách vítány na hřišti TJ
Roztoky! Všem, kteří měli co do činění s letošní fotbalovou sezónou, moc děkuji a těším se na další
spolupráci.
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HASIČE ZAMĚSTNÁVÁ SUCHO A PŘECENĚNÍ SIL

POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Likvidace mimořádných událostí, jež jsou hlavní náplní činnosti našich hasičů, pokračovala i v druhé
polovině května a červnu. Kromě popadaných stromů a několika různých záchran zasahovali hasiči
především v červnu u několika požárů. V neděli 21. května navečer je KOPIS v Kladně požádalo o pomoc
při záchraně muflonky, která se sama nebyla schopna dostat z vody na pravý břeh řeky Berounky, a
hrozilo, že pod Týřovickými skálami utone. Naštěstí si jí všimla kolemjdoucí občanka z Hracholusk, která
požádala o pomoc nejprve místní, a následně prostřednictvím linky 150, i roztocké s rakovnickými hasiči.
Naši byli na místě první, na člunu se k muflonce přeplavili a po osušení na levém břehu ji nezraněnou, jen
mírně vyčerpanou, nechali na pokyn lesního hospodáře nabrat čerstvé síly pod blízkým stromem. Kolegové
z Rakovníka jen odvedenou práci zkontrolovali.
O tři dny později po poledni byli roztočtí vysláni k likvidaci vyvráceného stromu v údolí potoku Klucná.
Asi v polovině cesty na Karlovu Ves skutečně nad silnicí visel statný habr, který se zřejmě větrem vyvrátil
a ohrožoval projíždějící vozidla. Pomocí motorové pily hasiči kmen stromu a větve v pár minutách
postupně rozřezali a odstranili mimo vozovku.
Zásahový červen jim začal v neděli čtvrtého, kdy na rozlitém oleji v ostré zatáčce pod obvodním
oddělením u nás v Roztokách uklouzl s mopedem motocyklista, kterého odvezla s poraněnou nohou
záchranná služba. Naši hasiči ve spolupráci s místními policisty a později i hasiči z Rakovníka, za poměrně
hustého provozu, vyteklý olej v nepřehledné zatáčce pomocí sorbentů zlikvidovali. Ve čtvrtek na Medarda
odpoledne byli do akce roztočtí povoláni znovu. Tentokrát k požáru u obce Nezabudice, kde se na poli
neopatrným zacházením s otevřeným ohněm vznítila hromada suchého koňského hnoje o rozměrech asi 30
x 10 x 2 metry. Přestože velitel zásahu po příjezdu na místo z Rakovníka a po dohodě s majitelem rozhodl
o nehašení, naši hasiči překropili alespoň okolí hromady, aby nedošlo k rozšíření ohně do vzrostlého obilí.
Opět neutekly ani tři dny, když KOPIS v Kladně žádalo naše hasiče znovu o pomoc. Tentokrát při záchraně
cyklisty, který se zranil na „cyklostezce na Branov“. Po upřesnění místa nakonec dorazili do ostré zatáčky
pod tzv. Třemi prameny, kde roztočtí záchranáři ošetřovali v potoce Klucná cyklistu, který se sem zřítil
z prudkého srázu. Dle pokynů záchranářů roztočtí pomohli nejprve s naložením zraněného cyklisty do
vakuových nosítek a následně jeho transportem ve srázu a do sanity. Berounští kolegové opět situaci jen
kontrolovali. Hned další den po obědě vyjížděli roztočtí znovu. V tomto případě na strom bránící průjezdu
vozidel na silnici z Nezabudic na Malou Bukovou. Strom o průměru asi 30 cm postupně motorovou pilou
rozřezali a počkali na příjezd kolegů z Rakovníka. Ti díky pozdnímu dojezdu opět jen dohlíželi. Za půl
hodiny po návratu na základnu vyjížděli roztočtí znovu. Tentokrát k požáru lesa ve Višňové. Hustý bílý
kouř zamořil naší obec krátce po 15. hodině odpolední. Při příjezdu na místo zjistili, že se vzňaly mladé
borovice v ploše cca 15 arů a vlivem silného nárazovitého větru se oheň rychle blížil ke stráni do chatové
oblasti ve Višňové. Jejich prvotním zásahem z otočné proudnice cisterny se jim podařilo rychlé šíření do
příjezdu další jednotek hasičů zastavit. Následně ve spolupráci s hasiči z Rakovníka, Permonu s. r. o.,
Zbečna, Křivoklátu a Velké Bukové se jim podařilo požár nejprve definitivně zastavit a následně i
zlikvidovat. Příčina je zatím v šetření.
Další den už hodinu před polednem hořelo v lese znovu. Tentokrát za jasného viníka označil vyšetřovatel
strom, který se vyvrátil a v lese před Kouřimeckou myslivnou spadl na dráty a vzniklými jiskrami zapálil
na zemi suché listí. Požár zpozorovali pracovníci rozvodných závodů ČEZ, kteří přijeli právě na opravu
závady na vedení způsobené uvedeným stromem. S požárem o ploše cca 150 x 50 m v prudké stráni se
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poprali kromě roztockých také berounští a kublovští, kteří opět dorazili až pěknou chvíli po našich. Ani 48
hodin si naši hasiči neodpočinuli. Ve čtvrtek po ránu se ve Višňové vyvrátil do silnice strom. Na jeho
likvidaci byli roztočtí vysláni sami a také si s ním sami za pár minut poradili.
V letošním roce jsou na zásahy pro roztocké hasiče mimořádně bohaté neděle. Už třetí v pořadí po sobě
vyjížděli k záchraně zvířete nebo osoby. Ve dvou předchozích se jednalo nejprve o muflonku a cyklistu.
Dnes měli zachránit ženu, která se zřítila ze stezky na hrad Týřov, a záchranná služba jí zraněnou nemohla
dostat po souši a potřebovala pomoc se člunem. Starou Avií a se člunem se na místo dostavili tradičně před
jednotkou profesionálů z Rakovníka. Po dohodě se záchrannou službou a velitelem zásahu se následně na
člunu přeplavili na pravý břeh, kde potlučenou 77 letou ženu ve vakuových nosítkách naložili a převezli
cca 100 metrů proti proudu, kde jí předali do vozidla záchranné služby.
Zatím naposledy vyjížděli roztočtí společně s kolegy z Rakovníka a Nového Jáchymova v pondělí 19.
června po poledni na požár trávy právě u Nového Jáchymova. U hlavní silnice ve směru od Karlova se
zatím z neznámých příčin vzňala tráva a oheň v suchém a horkém počasí poměrně rychle pohlcoval
posečenou trávu. Naštěstí se místním hasičům podařilo jeho rozšíření na velkou plochu rychlým zásahem
zabránit a po příjezdu našich už měli společně s profesionály z Berouna požár téměř zlikvidovaný. Roztočtí
si tedy docela oddechli, že v 30 stupních nebudou muset tahat za sebou celé odpoledne hadice a prolévat
vrchní vrstvu louku tak, jak by to měl udělat pořádný déšť.
Z předchozích odstavců
vyplývá, že je potřeba
si při svých sportovních
a
poznávacích
aktivitách
počínat
zodpovědně a zbytečně
neriskovat. Léto teprve
začíná a byla by asi
škoda si ho v lepším
případě užít „jen“ se
zlomenou nohou doma,
třeba někde na balkóně!
Rovněž je potřeba si
počínat
zejména
v přírodě tak, abychom
nezavdali
příčinu
vzniku požáru, který
se tomto suchém a
horkém počasí velmi
rychle šíří a může zaměstnat hasiče ze širokého okolí a na pěkně dlouho. I oni jsou jen lidé a budou
mnohem raději sedět někde na pivku u vody, místo aby tahali hadice ve stráni někde hluboko v lese!
Školení a cvičení:
31. května Cvičení na vodě s kolegy z HZS z Rakovníka, Kladna a Slaného na Berounce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Na žádost Obce Roztoky se SDH Roztoky aktivně podílel v sobotu 3. června na pořádání Dětského dne na
fotbalovém hřišti v Roztokách.

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Jak se na jaře stavěly místní komunikace?
Mnozí z Vás chodí po obci a zaregistrovali jste, že se na jaře pracovalo na dvou cestách. Ta, co vede ke
hřbitovu, měla být původně z recyklátu, tedy z drti, která již jednou byla asfaltovým povrchem někde jinde.
V zadání bylo vyměnit vyvrácené a poškozené obrubníky, které se spíše hodí k záhonu, než k silnici, a
nahradit je silničními, bytelnými. Cesta se musela srovnat, odbagrovat rýha pro osazení obrubníků,
dosypat kamením a na tuto vrstvu nanést recyklát. Jak stavba pokračovala, společnost Pergl Asfalt
z Berouna nabídla variantu za částku cca o 50 tis. Kč dražší, ale s kvalitnějším povrchem.
K nabídce uvedla: „Pokud je použit (recyklát) do komunikace, kde se vyjíždí z dvora domů a zatáčí se na
něm, vyryjí se do něj rýhy a časem vzniknou výtluky. Je to sice levnější varianta, ale bohužel bez záruky.
Navrhované řešení pokládky hrubé živice ACL16 ( OKH ) je varianta, po které se dá jezdit, zatáčet a
nevzniknou žádné rýhy ani výmoly. Normálně se dává OKH jako podkladní pod jemnou živici, ale pro tuto
chvíli, pokud obec nemá finanční prostředky na druhou vrstvu, je to nejefektivnější řešení pro danou
situaci.“ A tak se udělala cesta ke hřbitovu z hrubého asfaltu.
A ta druhá cesta? V nové zástavbě pod Chaloupkami měla být původně „panelka“. Po nástupu nového
zastupitelstva v roce 2014 byl tento návrh přehodnocen a panely, které již byly připraveny k osazení, si
majitel odvezl. Peníze za panely byly vráceny až v červnu 2016. Jsem ráda, že tam není ošklivá cesta, ale
krásná asfaltová komunikace se všemi nutnými prvky pro odvodnění dešťové vody a s jednotně
upravenými vjezdy k objektům. Tomu však předcházel dlouhý proces od zpracování projektu, přes stavbu,
až po samotnou kolaudaci.
Projekt byl ve zpracování již v roce 2015. Byl zveřejněn zhruba půl roku na našich webových stránkách.
Při zahájení řízení o vydání územního souhlasu pro stavební povolení proběhlo místní šetření, na němž
bylo vzneseno několik požadavků na úpravu projektu. Oprava projektu byla zadána v červenci r. 2016, ale
v srpnu byl již projekt opraven. Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby na konci srpna. Na konci
září byla podána žádost o vydání stavebního povolení, které na silnice vydává příslušný odbor dopravy
v Rakovníku. Na konci října bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavební povolení bylo
vydáno jen pár dní po tom. To nabylo právní moci 29.11.2016. Smlouva se zhotovitelem, společností
Froněk, s.r.o., byla podepsána 1. prosince. Bylo domluveno, že si staveniště převezme, jakmile to dovolí
počasí, předběžně na začátku března. Začalo se dne 13.3. 2017 předáním staveniště. Vše probíhalo dle
harmonogramu. Perličkou bylo, že se při bagrování narazilo na vedení chemické kanalizace, o níž se do té
doby nikdo nezmínil. Zaráží mě, že bývalý starosta o ní věděl, a celou dobu, co byl projekt vyhotoven a
schvalován, nesdělil tuto celkem důležitou informaci. První zmínka padla na zasedání zastupitelstva v
březnu, když už byla stavba zahájena a velmi hlasitě se o tom zmínil také v den kolaudace. Při výstavbě se
na ní narazilo a bylo zjištěno, že je již poškozená a tím i nefunkční. Její vedení bylo odstraněno a
ekologicky zlikvidováno. Stavba měla být dle smlouvy o dílo dokončena v červnu. A tak se i stalo a ještě
se 14 denním předstihem. A nejen to. Ještě bylo zhotoveno připojení této nové komunikace na hlavní
silnici, aby se nejezdilo přes částečně nezpevněný povrch. Na silnici se celkově ušetřilo 317.339,13 Kč
s DPH. Za výjezd na silnici tedy propojení mezi novou komunikací a hlavní silnicí stálo 361.388,30 Kč
s DPH. Hotová silnice byla předána bez vad a nedodělků 1.6. a 2.6. bylo místní šetření ke kolaudaci
stavby. Musím podotknout, že to bylo divadlo. Při kolaudaci silnice přišla opět na přetřes již zmíněná
chemická kanalizace a kromě ní i kritika na projekt silnice, její šíři a provedení a na hydranty, které se
silnicí vůbec nesouvisely. Připomínky se nevztahovaly k provedení stavby a měly odvrátit zkolaudování
stavby. Je smutné, že při tomto výstupu museli být přítomni zástupci dopravního odboru a policie,
stavbyvedoucí, stavební dozor i občané, kterým se komunikace velmi líbila. Celý proces od opraveného
projektu, přes všechna povolení, výběrové řízení až po stavbu a její dokončení nakonec trval jen 8 měsíců.
Prosinec – únor nelze počítat, jelikož se kvůli počasí výstavba nemohla zahájit. Jsem ráda, že se stavba
zkolaudovala a že místo 3-metrové panelky máme 3,5m krásnou asfaltovou silnici.
Lenka Peterková, starostka
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HASIČÁRNA
Rozmetat spekulace
V Raportu byl minulý týden zveřejněn článek s titulkem „Soud o hasičárnu je zbytečný“. Dovolím si
tvrdit, že není, ať dopadne, jak chce. Soud by měl určit, kdo je skutečným vlastníkem, a jednou pro vždy
všechny spekulace, zda je vlastníkem Obec či MAO, rozmetat.
Obec tento postup zvolila na základě dlouhého přesvědčování společnosti MAO a.s., že by bylo vhodné
pochybnosti do budoucna stvrdit smlouvou a tak nevystavit obec riziku, že jim někdo někdy hasičárnu
sebere. Bohužel nám není jasné, proč MAO dohodu o narovnání odmítá podepsat. Tvrdí, že vlastnictví
obce nezpochybňuje, ale na druhou stranu smlouvu nepodepíše? To nemá logiku. Leda by za tím něco
bylo. Ano, je to další spekulace. Proto bude lepší, když se k tomuto „sporu“ soud vyjádří.
Soudní jednání je nařízeno na 29.6.2017. Jsem velmi zvědavá, zda společnost MAO k soudu přijde. Jedno
soudní řízení již proběhlo. Bylo to smírčí řízení před pražským soudem, avšak MAO poslalo jen písemné
vyjádření o nesmyslnosti řízení. Toto však není cesta, jak se dozvědět, kdo má pravdu. Pokud obě strany
tvrdí něco jiného, soud musí rozhodnout.
Co mě ale zaráží je, že MAO tvrdí, že bylo vše dle zákona o obcích schváleno. Bohužel, ani nikdo z jejích
představitelů, ani právní zástupce nepřišel do kanceláře OÚ, prolistovat zápisy ze zasedání zastupitelstva a
ověřit si, zda skutečně vše v souladu se zákonem proběhlo.

Lenka Peterková, starostka

Nový chodník v bytovkách
Další investiční akcí letošního jara byla výstavba chodníku
před bytovkami č.p. 185 a 186. Práce byly zadány místní firmě
Franc Milan. Jeho nabídková cena 226.716 Kč byla ze tří
nabídek nejnižší. Bylo zadáno napojení nového chodníku na
stávající kousek na křižovatce před č.p. 187, zhotovení
zámkové dlažby v šíři 120 cm a osazení do obrubníků. Práce
byly zahájeny na konci dubna a dílo bylo dokončeno a předáno
9.6.2017 za celkovou cenu 244.304,- Kč s DPH. Za dobře
dovedenou práci děkujeme.

Lenka Peterková, starostka

Foto: Lenka Peterková
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KOTELNA
Odhadem polovina obyvatel obce bydlí v bytovkách. Bytovek a dalších čtyř objektů obce, dále 1 rodinného
domu a prodejny, se dotýká dodávka tepelné energie. Obec na základě stížností na provoz kotelny zahájila
již v roce 2015 malý průzkum, zda dodávku tepla provozovat stejným způsobem, jako dosud, nebo zda
budou SVJ v bytových domech raději topit vlastním zdrojem vytápění. S tím souviselo i šetření, zda
uvažují o zateplování. Dálková dodávka tepla však pro všechny bytovky byla tím nejjednodušším řešením.
Smlouva o nájmu tepelného zařízení se společností ENES s.r.o. mohla být dle podmínek smlouvy
vypovězena s roční lhůtou k 31.8.. Zastupitelstvo schválilo podání výpovědi v červnu 2016 a ta byla
v průběhu loňských prázdnin zaslána. Společnost ENES s.r.o. navrhla ukončit smluvní vztah ke konci
topné sezóny tj. k 31.5.2017. Zbývalo tedy najít provozovatele. Když se na našich webových stránkách
objevila informace o tom, že budeme hledat provozovatele, ozvaly se nám dvě společnosti. S oběma jsme
řešili způsob, jak v souladu se zákonem nového provozovatele do kotelny dostat. Na základě prověření
dvou variant řešení se zastupitelstvo rozhodlo o zadání koncesního řízení na správce soustavy zásobování
tepelnou energií. I zadání dokumentace bylo složitým procesem, protože obec nedisponovala, kromě
projektů rozvodů po obci, žádnou jinou dokumentací ani údaji o provozu kotelny, revizí či jiných
dokumentů. Vycházelo se tedy z kvalifikovaných odhadů spotřeb energie. Právní kancelář zpracovala
podklady pro zadávací řízení. Musím zkonstatovat, že nebylo zpracováno moc kvalitně, dokonce se nám
před jejím zveřejněním podařilo opravit velmi zásadní chybu. Poměr pro hodnotící kritéria byl pro
pachtovné (pronájem budovy kotelny a rozvodů tepla po obci) 25% a cena za 1 GJ ( gigajoul - jednotka
tepla) 75%. K tomu musím poznamenat, že mne nenapadlo a troufám si říci, že málo koho, kdo zadávací
dokumentaci četl, že tento poměr bude mít velký vliv na stanovení ceny za teplo. Doposud za pronájem
kotelny platila společnost ENES obci „jen“ 50 tis. Kč za rok.
Nabídek se sešlo 5. Nejlevnější nabízela pachtovné 50.000 Kč za 5 let, nejdražší 2,8 mil. Kč!!! za 5 let.
Cena za 1 GJ byla od 516, 56 Kč bez DPH až po 571,42 Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka byla
vyhodnocena nabídka s cenou 520,-Kč bez DPH a pachtovným 2,5 mil. Kč. Společnost byla dle podmínek
zadávacího řízení po vyhodnocení vyzvána k doložení kvalifikačních předpokladů tj. zkušeností
s provozem podobné kotelny jako je u nás. To se nestalo. Výběrová komise proto musela tohoto uchazeče
vyřadit, protože zkušenosti s dodávkami tepla k tolika odběratelům neměla. Navíc vznik společnosti
(podzim 2016) a výše základního jmění jen 10 tis. Kč mohly predikovat určitá rizika, do kterých by se obec
mohla dostat. Jako druhá v pořadí se umístila společnost IVORY Energy, a.s., která již v nabídce své
kvalifikační předpoklady doložila. Ovšem tato společnost předložila nejdražší nabídku ceny tepla tj. 571,42
Kč bez DPH za 1 GJ. Po vyhodnocení byl vítěz koncesního řízení zastupitelstvem schválen a dle podmínek
zadávacího řízení s touto společností byla uzavřena pachtovní smlouva na dobu 5 let. Podpisu smlouvy
předcházelo složité vyjednávání jednotlivých bodů smlouvy. Její znění lze najít na našem profilu pro
veřejné zakázky: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_400.html
Protože je současný systém topení velmi specifický pro naši obec, i znění smluv na dodávku tepla
jednotlivým odběratelům předcházelo vyjednávání a dokonce schůzka s předsedy nebo zástupci
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) bytovek. K návrhu smlouvy se všichni měli možnost vyjádřit, vznést
připomínku nebo návrh, jak smlouvu upravit. Po 2,5h jsme se dokázali shodnout. Schůzky se zúčastnili i
zástupci společnosti IVORY Energy a.s. a předložené dotazy velmi fundovaně zodpověděli.
Musím konstatovat, že dosavadní jednání byla velmi korektní a v mnohých požadavcích společnost vyšla
obci vstříc. Provoz kotelny převzala od pana Krejčíře dne 1.6. odkoupením starého vybavení. Tak byl
zajištěn kontinuální provoz kotelny bez toho, že by změna byla cítit. Nyní probíhají projekční práce,
zastupitelstvo schválilo záměr prodeje starého fluidního kotle.
A co s takto vysokou cenou za teplo? Obec zvažuje kompenzaci v podobě vypsání jakési dotace. Zatím je
to jen úvaha, která se musí velmi pečlivě promyslet, ale v konečném důsledku by mohla zmírnit cenový
skok, který je vykoupen výší pachtovného, které obec dostane do svého rozpočtu.
Lenka Peterková, starostka
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Milí příznivci kultury,
dovolujeme si Vás pozvat na divadelní komedii "Shirley Valentine" s úžasnou herečkou Simonou
Stašovou, která se koná v pátek 18. srpna 2017 od 19.00 hod. v pražském divadle ABC.
Vstupenky jsou díky finančnímu přispění OÚ Roztoky opět za poloviční cenu - 345 Kč / os. včetně
dopravy.
Odjezd autobusu bude v 17.00 hod. od hotelu v Roztokách.
Prodej vstupenek je zahájen.
Srdečně Vás zveme!
Alena Ježková a Radka Prokůpková

BARVÍNEK
Vernisáž výstavy
Ve čtvrtek 15.6. proběhla vernisáž výstavy výtvarného kroužku Barvínek na Obecním úřadě v Roztokách.
Jsem ráda, že i přes vysoké letní teplot, přišla spousta dětí se svými rodiči, prarodiči, ale i mnoho dalších
lidí. Pro děti navštěvující tento kroužek je to významná slavnostní událost, kdy mohou pocítit hodnotu
svého celoročního snažení. Jsem moc ráda, že lidé v naší obci a okolních vesnicích jsou ochotni toto
vnímat a přijít děti v jejich snažení podpořit. Děti se tak mohou aktivně účastnit kulturního dění v naší
obci a zvelebit naše společné prostředí. Je jistě dobré je v tom podporovat.
Podobný účel měla i výtvarná soutěž,
která byla tento rok pro kroužek
Barvínek vyhlášena.
Při příležitosti
vernisáže byly zveřejněny výsledky této
soutěže. Dětem, které se umístily, byly
předány diplomy a ceny. Každé dítě
navštěvující Barvínek mělo v soutěži dva
obrázky. U dětí předškolních jsem oba
obrázky každému dítěti vybrala já jako
lektorka kroužku. U dětí školních jsem
každému vybrala pouze jeden obrázek a
druhý si vybíraly děti sami podle
vlastního uvážení. Byla bych velmi ráda,
kdyby se to stalo milou tradicí, která může sloužit k utužování našeho společné soužití.
Helena Nedbalová
Foto: archiv MŠ
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Sport ve školce
V měsíci květnu i červnu počasí přálo, a tak jsme ho využívali venku ke sportovním aktivitám i turistice.
Den dětí jsme oslavili na zahradě naší mateřské školy, kdy se děti těšily na připravenou trať zručnosti na
koloběžkách, kolech nebo odstrkovadlech. Připravenou dráhu na zahradě MŠ zvládli všichni závodníci.
Trať lemovaly nové dopravní značky, které děti poznávaly. Děti byly z domova dobře vybaveny svými
koly a bezpečnostními helmami. Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci. Na závěr byli všichni
odměněni a spokojeně si domů odnášeli medaile úspěšného závodníka i malou sladkost. Kromě jízdy na
kole se v MŠ sportovalo i jinak. Děti se připravovaly na atletickou olympiádu mateřských škol v
Rakovníku, kde každoročně úspěšně reprezentujeme naši školu. Využívali jsme atletickou dráhu u ZŠ, na
které se měřil rychlý běh. Ve třídě i venku děti skákaly z místa do dálky a na zahradě MŠ probíhalo měření
pokusů v hodu do dálky. Kromě toho si děti vyzkoušely ping pong, sportovní hry s pálkami, přehazovanou,
střelbu na koš, skákání na trampolíně a svoji obratnost procvičily na překážkové dráze. Děti dokázaly, že
jsou šikovní sportovci a mají radost z pohybu.
Část dětí z naší školky
navštěvuje gymnastiku
pro předškoláky, kde
v průběhu celého roku,
pod
vedením
paní
učitelky
Gabriely
Turečkové,
poznávají
základy gymnastického
cvičení. Děti se učí
správnému držení těla,
procvičují
svoji
obratnost, koordinaci,
rovnováhu a učí se
základní
gymnastické
prvky.
Na
konci
školního roku proběhlo i
tradiční
závěrečné
vystoupení pro rodiče,
kde děti ukázaly, co vše
se už naučily. Při cvičení na gymnastickém koberci, lavičce i přeskoku dokázaly, že jsou opravdu šikovné.
Odměnou za jejich píli při cvičení byl nejen obdiv i potlesk diváků, ale i diplom a pěkné drobné dárky pro
radost.
Vážíme si práce s dětmi v oblasti sportu paní učitelky Turečkové, nejen v naší MŠ, ale i v ZŠ Roztoky a
Křivoklát. Zaslouží náš obdiv a uznání!! Děkujeme!
Děti z naší školky nejen rády sportují, ale radost jim dělají i výtvarné aktivity. Nádherné obrázky těch
nejmenších zdobí interiéry naší školy. Jako každoročně, tak i letos jsme se aktivně zapojili do několika
různých výtvarných soutěží vyhlášených Rabasovou galerií, Městem Rakovníkem, MŠ Křivoklát i SH
ČMS. Obrázky dětí z naší MŠ obstály velmi dobře a děti získaly hned několik ocenění.
Přejeme si, aby všechny aktivity přinášely i nadále dětem radost a rozvíjely osobnost každého dítěte.
M.Sv.
Foto: archiv MŠ
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Vojáci znásilnili německé dívky
Od konce druhé světové války uplynulo už více než 70 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 Roztokách, na Křivoklátě a v jejich okolí.
... 8. května 1945 přišla z Hudlic zpráva, že tam v noci zadrželi muže v černé uniformě, bez dokladů, který
tvrdí, že je občanem Křivoklátu. Zajeli jsme tam nákladním autem a našli jsme tam bývalého četnického
strážmistra Josefa Pitlouna. Byl svázán na rukou i nohou. Tloukli ho a kopali do něj. Prosil o trochu vody.
Natočili jsme mu ji, a tak, jak byl, jsme jej naložili do auta a odvezli do izolace, kde byli kolaboranti. Tam
byl také zajištěn křivoklátský krejčí Truksa. Ten udal čtyři mladé chlapce, kteří se chlubili, že mají pistoli.
Všichni čtyři byli popraveni a jejich jména jsou uvedena na pomníku padlých u hradu. Truksa měl na
zádech napsáno: „Jsem vrahem čtyř mladých životů.“ Truksa chlapce udal četnickému strážmistrovi
Mrkvovi a ten to nahlásil veliteli Wildovi. Wild se snažil věc ututlat a tvrdil, že se jedná o hračku. Mrkva si
ale chtěl u německých orgánů šplhnout a dosáhl toho, že byli chlapci zatčeni a později zastřeleni.
Strážmistr Mrkva měl štěstí, že utekl a ty dny nebyl k nalezení. Později se nechal přeložit do Loun a na
Křivoklátě se již neukázal.
... 11. května 1945, v půl dvanácté před polednem se přihlásilo v bývalé Steinově továrně 24 komunistů z
Roztok za členy Revoluční gardy a žádali předání celého objektu a zbraní. V případě neuposlechnutí
vyhrožovali násilím. Chtěli postupovat tak, jako ruští bolševici v roce 1917. Po delší debatě byli vrchním
strážmistrem Wildem uklidněni a odkázáni na to, že se bude postupovat podle směrnic, které si vojenský
velitel mjr. Soukup vyžádá na posádkovém velitelství v
Rakovníku, kam dotyčný odpoledne odjel. Večer téhož dne
se komunističtí gardisti pokusili vyrvat některým
dobrovolníkům jejich zbraně z rukou a málem z toho
vznikla přestřelka. Situace se uklidnila až poté, kdy vrchní
strážmistr Wild předložil gardistům směrnice dodané
vojenským velitelstvím Alex v Praze.
... 13. května 1945 byla rozpuštěna část pohotovostní čety.
Toho dne v noci došlo k otřesné události v křivoklátské
škole. Josef Sklenička z Křivoklátu, pozdější námořník,
někde u Nového Domu narazil na ruské vojáky a prozradil
jim, že ve škole v Křivoklátě je ubytováno asi padesát
děvčátek německé národnosti ve věku 10 až 15 let. Rusové
si vzali nákladní auto, vedeni Skleničkou přijeli do školy a
asi dvacet děvčat znásilnili. Poslali jsme spojku na ruské
velitelství a to si pro své vojáky přijelo. Josefa Skleničku
předalo zdejšímu velitelství k potrestání. Chlapi, kteří drželi
stráž v roztocké továrně, prý mu zadek roztřískali tak, že na
to do smrti nezapomněl. Tehdy mu bylo 25 let. Nedospělá
děvčata byla převedena do objektu továrny, aby k nim nebyl
volný přístup. Pokus navštívit „děvušky“ se však ještě
několikrát opakoval, díky našim strážím však už marně.
Tomáš Bednařík
Popiska:
Archivní snímek zachycuje příjezd Rudé armády do Křivoklátu v květnu roku 1945.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO TJR
Výsledky posledních zápasů:
A-tým
20.5.

TJR A - SK Pavlíkov

28.5.

TJR A - Sp. Řevničov

3.6.

TJ Slabce - TJR A

1:0
p1:1
2:1

Vejvoda

1:3
10:2
6:0

Hladík 2, Čumpelík

Ba rčot D. 5, Ba rčot M. 4, Hors ký,
Kova l s ky M., Mora vec
Ba rčot M. 3, Hors ký, Ba rčot D.,
Kova l s ky M.
Ba rčot M. 4, Ibl 4, Ba rčot Da vi d 3,
Ba rčot Domi ni k 3, Mora vec 3,
Hors ký 2
Ba rčot M. 4, Ibl 2, Ba rčot Da v. 2,
Mora vec 2, Prokůpek 2, Hors ký,
Ba rčot Dom., Hoš ek, Kučera
Ba rčot M. 3, Ibl 2, Ba rčot Da v.,
Ptá ček, Kova l s ky M., Hoš ek

Vrábík
Kaplan

B-tým
21.5.

Jesenice B - TJR B

28.5.

Petrohrad - TJR B

3.6.

TJR B - Panoší Újezd

Hůlka, Krůta T.
Hladík 4, Hůlka 2

St.přípravka
19.5.

TJR - Zavidov

12:6

22.5.

TJR - SKP Rakovník S

6:3

4.6.

Kněževes - TJR

5:19

7.6.

TJR - Lišany

16:1

13.6.

TJR - Tatran Rakovník

9:2

TJ Roztoky, z.s., oddíl kopané
Vás srdečně zve do Areálu u jezu, na koncerty skupiny Brutus
a to 1.7.2017 a 28.7.2017 vždy od 21:00
na závěr obou koncertů bude tradiční ohňostroj
ou jéééé…..
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