OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

pečlivost, výborná znalost českého jazyka, umět
psát ve větách, pěkný sloh, pestrost písemného
projevu, znalost obecních poměrů, zájem o dění
v obci i okolí, aktivní účast na akcích v obci i
okolí, nadšení pro psaní kroniky a dostatek času
pro její vedení
Nabízíme: finanční ohodnocení 500,- Kč měsíčně
- DPČ, materiální podporu pro vedení kroniky
obce (poskytování papírů ...)
Kronika je v současné době vedena elektronicky a
stránky se následně tisknou na formát A4 a
svazují do jednotlivých svazků. Funkce kronikáře
je finančně ohodnocena. Více informací zájemci
získají u starostky obce Ing. Lenky Peterkové, tel.
778 546 438 nebo e-mail:
starosta.roztoky@gmail.com

oděkování.
Obec Roztoky děkuje všem, kteří se podíleli
na letošním rozsvícení vánočního stromu
v Roztokách – Lesům ČR, panu Čechovi
(stavebniny), SDH Roztoky, ZŠ a MŠ Roztoky –
všem dětem i paním učitelkám, paní Číhařové a
paní Komendové.

P

tevírací doba úřadu v době vánočních
svátků.
Od 27.12. 2018 do 31.12.2018 bude budova
obecního úřadu uzavřena z důvodu čerpání
dovolené.
Po svátcích, tzn. ve středu 2.1.2019, se na vás
budeme těšit v obvyklé otevírací době.

O

ašky na tříděný odpad.
Od 3.12.2018 je možné si zdarma
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu sadu
tašek na tříděný odpad. Občanům bydlícím
v rodinných domech se vydá jedna sada na č.p.,
občanům bytovek jedna sada na domácnost, dle
počtu bytů v dané bytovce. Tašky si mohou
vyzvednout i trvale hlášení občané Roztok
v objektech s č. ev..

T

lovoucí naděje.
I v letošním roce se před Štědrým dnem koná
tradiční vánoční setkání v Roztokách u jezu
spojené se zpíváním koled a pouštěním lodiček se
svíčkami po řece.
23.12.2018 od 16:00 u jezu
Srdečně zvou pořadatelé SDH Roztoky ve
spolupráci s Obcí Roztoky a W- ARLETem.

P

oalety nejsou odpadkové koše.
Provozovatelé
vodohospodářské
infrastruktury se setkávají s nárůstem
ucpávání
čerpadel
v čerpacích
stanicích
odpadních vod z důvodu vhazování nevhodného
odpadu do toalet. Do kanalizace nepatří
hygienické potřeby (např. dětské pleny, vlhčené
ubrousky, vlhčený toaletní papír, veškeré dámské
hygienické potřeby, vatové tyčinky atd. – vše
patří do kontejneru na směsný odpad), biologický
odpad (odpady z kuchyňských drtičů, zbytky
jídel, zeleniny, ovoce a dalších potravin, tuky,
oleje – patří do kontejnerů na směsný odpad, příp.
do kontejnerů na biologický odpad), chemikálie a
další nebezpečné látky (např. barvy, ředidla,
lepidla, kyseliny, louhy, mazadla, koncentrované
detergenty a tenzidy, zahradní chemie, oleje,
ropné látky – patří do sběrných dvorů nebo je
možné je odevzdat při svozu nebezpečného
odpadu), léky – patří zpět do lékárny, hadry –
patří do směsného odpadu, radioaktivní, infekční
a karcinogenní látky – odevzdávají se do
specializovaných firem.

T

aplacení poplatků.
Blíží se konec roku 2018, proto dejte do
pořádku všechny své neuhrazené poplatky
vůči obci Roztoky, pokud jste na některé
zapomněli – např. za pejsky. Pokladna je otevřena
do 21.12.2018 max. do 12:00 hodin. Děkujeme.

Z

odné a stočné.
Dle
informace
poskytnuté
Vodohospodářským
sdružením
obcí
Rakovnicka (VSOR) bude cena vodného a
stočného pro rok 2019 od 1.1. činit: vodné 43,91
Kč/m3 včetně DPH a stočné 39,98 Kč/m3 včetně
DPH.

V

ronikář obce.
Obec Roztoky hledá nového kronikáře na
uvolněné místo od 1.1.2019.
Požadavky: průběžná evidence obecních událostí
do obecní kroniky, pořizování fotodokumentace
z kulturních, společenských a sportovních akcí,

K
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Zápis č. 2/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
20.11. 2018 od 17:00 hodin v budově OÚ
Roztoky.

14. Závěr
Po přečtení programu paní starostka
upozornila na chybu v číslování bodu č. 6.4. –
správně 6.3. a dala hlasovat o návrhu na
usnesení.

Přítomní zastupitelé: 9
Ing. Lenka Peterková, Eva Bednaříková, RNDr.
Petr Dvořák, Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin Mikovec,
Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek
Počet přítomných občanů: 12
Zapisovatel: Mgr. Lucie Jedličková
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Roman
Texl

Návrh usnesení:
Usnesení č. 1 – 20/11/2018 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje program tohoto
jednání.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:10 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 9 z 9 členů
zastupitelstva a že zastupitelstvo je usnášení
schopné. 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.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
pana Romana Texla a paní Evu Bednaříkovou.
Zapisovatelem určila paní Lucii Jedličkovou.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2 – 20/11/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Romana Texla a paní Evu Bednaříkovou a
zapisovatelem paní Mgr. Lucii Jedličkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení
Po kontrole usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce (ZO) Roztoky ze dne 31. 10.
2018 bylo konstatováno, že byly provedeny
změny v podpisových vzorech dle usnesení č. 15
– projednání podpisových vzorů. Usnesení bylo
splněno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Projednání jednacího řádu zastupitelstva
5. Projednání volebního programu zastupitelstva
na období 2018-2022
6. Projednání záležitostí školy
6.1. Směrnice pro schvalování účetních
závěrek pro PO a financování školy z rozpočtu
zřizovatele
6.2. Projednání střednědobého rozpočtu a
rozpočtu PO
6.4. Volba zástupců zřizovatele do ŠR
7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019
8. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
obce
9. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
10. Plán inventur a stanovení inventarizační
komise
11. Různé
12. Podněty a náměty občanů
13. Diskuze

4. Projednání jednacího řádu zastupitelstva
Zastupitelé obdrželi vzorový jednací řád. Každý
měl předložit návrh na jeho úpravu pro potřeby
obce. Termín pro předložení byl do 15. 11. 2018.
Na jednání zastupitelstva proběhla doplňující
diskuze k nově vznikajícímu jednacímu řádu.
Vzhledem k obsáhlosti dokumentu a časové tísni
bylo navrženo schválit finální verzi jednacího
řádu až na následujícím zasedání po důkladném
zapracování všech připomínek do 3. 12.
Zodpovídá: starostka
Termín: 3. 12.
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5.
Projednání
volebního
programu
zastupitelstva na období 2018-2022
Zastupitelstvo si vytyčilo pro funkční období
2018-2022 program v těchto bodech:
1) Rekonstrukce obecního úřadu
2) Změna územního plánu
3) Dobudování vodovodních a kanalizačních řadů
a vybudování infrastruktury na Karlově
4) Rekonstrukce kuchyně v MŠ
5) Zateplení a rekonstrukce tělocvičny
6) Postupné budování místních komunikací
7) Revitalizace sídliště
8) Revitalizace veřejných prostranství
9) Zvýšení bezpečnosti na státních silnicích
10) Rekonstrukce hřbitova
11) Dokončení vnitřní rekonstrukce školy
Body programu nejsou v přesném pořadí pro
jejich plnění.
Návrh usnesení:

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: 26. 11.
Zastupitelé dále dostali návrh rozdělení
financování PO z rozpočtu obce – zřizovatele a z
rozpočtu PO. Vzhledem k množství připomínek
bude finální verze ke schválení předložena do
pracovní schůzky ZO 3. 12. 2018.
Zodpovídá: starostka
Termín: 3. 12.
6.2. Projednání střednědobého rozpočtu a
rozpočtu PO
PO předložila návrh rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu. Před schválením musí být
dokumenty zveřejněny minimálně 15 dní.
Vzhledem k nemožnosti zkontrolovat data
zveřejnění obou dokumentů na nástěnce školy
bylo projednání odloženo na zasedání v prosinci
před schválením rozpočtu.

Usnesení č. 3 – 20/11/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje volební program pro
období 2018-2022 dle předloženého návrhu.

6.3. Volba zástupců zřizovatele do ŠR
Paní Egertová navrhla jmenovat nové členy
školské rady z řad zastupitelstva vzhledem k
tomu, že se sešlo po volbách zastupitelstvo v
novém složení.
K návrhu byla vedena rozprava.
Závěr: Volební řád školské rady neupravuje
jmenování zástupců za zřizovatele. Bylo navrženo
upravit volební řád i pro členy školské rady z řad
zřizovatele a dle současného volebního řádu
prověřit možnost jmenování členů ŠR při
ustanovení nového zastupitelstva. Jmenování
zástupců ŠR za zřizovatele bude prověřena do
pracovní schůzky a ZO se tímto bude zabývat na
následujícím zasedání.
Zodpovídá: Lucie Jedličková
Termín: 3. 12.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6.1. Směrnice pro schvalování účetních
závěrek pro PO a financování školy z rozpočtu
zřizovatele
Zastupitelé obdrželi návrh směrnice pro
schvalování účetních závěrek pro příspěvkovou
organizaci a návrh rozdělení financování mezi
zřizovatele a školu.
V diskuzi byl upřesněn způsob zahrnutí
finančních kontrol do předkládaných materiálů.
Po úpravě bylo hlasováno o návrhu usnesení
s požadavkem na předání finální verze
příspěvkové organizaci do 26.11. 2018.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 4 – 20/11/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje směrnici pro
schvalování účetní závěrky pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Roztoky, V Zahrádkách
230 a pověřuje starostku k jejímu podpisu a k
předání PO. Návrh směrnice je přílohou
zápisu.

7. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok
2019
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu. V rozpočtu
je v příjmech částka
Kč 14.908.500,-, ve
výdajích částka 31.193.100,- Kč. Ve výdajích je
na běžné výdaje vyčleněna částka 9.853.100,- Kč.
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Dále na kapitálové výdaje částka 21.340.000,Kč. Dohromady 31.193.100,- Kč.
Kapitálové výdaje tvoří částka na vybudování
vodovodu ve výši 2.200.000,- Kč, týkající se
přeložky vodovodu a k ní přilehlých částí nových
řadů. Dále prostředky na revitalizaci rybníka
v Chaloupkách 2 mil. Kč, na rekonstrukci
kuchyně 7 mil. Kč, na modernizaci rozhlasu
v částce 90 tis. Kč, na multifunkční hřiště ve výši
3,5 mil. Kč a na rekonstrukci budovy OÚ 7 mil.
Kč.K návrhu rozpočtu se zastupitelé vyjádřili
v rozpravě:
Pan Melč žádal vysvětlení ohledně investic do
vodovodu, proč byla vybrána delší a dražší
varianta, kterou nechce VSOR financovat. S
prostředky na vybudování vodovodu souhlasí, ale
nelíbí se mu, že obec má financovat přeložku
vodovodu, která měla být původně financována z
prostředků VSORu.
Paní starostka uvedla, že levnější varianta vedla
přes soukromý pozemek, jehož majitelé nejdřív
souhlasili s tím, že přes ně vodovod povede, ale
pak od tohoto řešení ustoupili.
Petr Dvořák se ptal, zda byl souhlas písemný.
Tyto změny pak stojí obec velké finanční
investice.
Paní starostka odpověděla, že souhlas proběhl
pouze ústně, projekt byl zpracován, ale následně
majitelé pozemku ustoupili. Starostka uvedla, že
se návrhem trasy zabývalo minulé zastupitelstvo a
byla zvolena trasa s optimálním řešením.
Z diskuze vyplynul požadavek na setkání se
zástupci VSORu a vysvětlení situace.

Pan Melč reagoval, že domluvy nerespektuje,
pouze písemné vyjádření, že poskytovatel dotace
akceptuje námi navržené změny.
Paní starostka řekla, že ve smlouvě je uvedeno, že
se může stavba prodloužit do následujícího roku v
důsledku počasí, případně vyšší moci, např.
válečným stavem. Poskytovatel dotace sdělil, že
akceptuje přerušení prací vlivem povětrnostních
podmínek a že dojde k přesunu částky do dalšího
období. V rozhodnutí o dotaci je uvedeno, že
částka k dofinancování je k dispozici do 15. 4. Z
toho vyplývá, že se počítá s tím, že se částka
nevyčerpá v tomto roce. Neoficiální stanovisko
poskytovatele zní, že pokud se zahájí stavba v
letošním roce, ale nedokončí se, problém to není.
Pan Melč namítl, že si myslí, že toto se akceptuje
pouze z důvodu zásahu vyšší moci.
Paní starostka odpověděla, že toto je vyšší moc.
Na to pan Melč reagoval, že za vyšší moc se
považuje zemětřesení apod. jevy.
Paní Jedličková uvedla, že se obává, že zastavení
stavby z důvodu nepovolení stavby v ochranném
pásmu elektrického zařízení od ČEZu se nemusí
uznat.

Multifunkční hřiště:
Paní starostka informovala, že stavba hřiště je
nyní pozastavena na základě oznámení ČEZu o
zákazu umístit stavbu v ochranném pásmu vedení
vysokého napětí.
Pan Melč se ptal, zda je financování hřiště
rozloženo na dva roky, letos a příští rok?
Paní starostka odpověděla, že to tak asi bude,
protože se musela zastavit stavba.
Pan Melč na to reagoval otázkou, zda máme
písemně potvrzeno od poskytovatele dotace, že
akceptuje posunutí stavby do příštího roku?
Paní starostka odpověděla, že je to domluvené.

Starostka informovala, že obec musí schvalovat i
střednědobý výhled rozpočtu pro období 3 roky
dopředu. Ve výhledu jsou příjmy ponechány v
přibližně stejné výši jako v rozpočtu pro rok 2019
a ve výdajích je zapojen zůstatek účtu k
financování ve výši 1,2 mil. Kč. Výdaje jsou
rozpočtovány ve výši 16 mil. Kč a i v
následujícím období se počítá se schodkovým
rozpočtem.
I návrh střednědobého výhledu bude zveřejněn na
úřední desce obce a k jejich schválení se bude
vyjadřovat ZO v prosinci.

Závěr: Rozpočet bude vyvěšen minimálně 15 dní
před schvalováním.
Zodpovídá: starostka
Termín: ihned
8. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
obce
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9. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
9.1. Hospodaření obce

opatření č. 13/2018 a 14/2018, které jsou
přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Starostka přítomné informovala o hospodaření
obce.
Příjmy 1 – 10/2018 v částce 16.499.995,85 Kč
Výdaje 1 – 10/2018 v částce 8.935.257,71 Kč
Stav účtu k 20. 11. 2018 je:
ČS
8.212.971,41Kč
ČNB 12.936.910,38 Kč

9.3. Rozpočtové opatření ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 15/2018
Z důvodu likvidace odpadů (kotelna) převod
částky 300.000,- Kč z § 2219 ostatní záležitosti
pozemních komunikací na § 3723 sběr a svoz
ostatních odpadů.
Likvidace zařízení kotelny
Příjem
Faktura č. 1800200028 v částce 59.488,- Kč –
uhrazena 21. 9. 2018 č.v. 14/9
Faktura č. 1800200031 v částce 79.484,- Kč –
uhrazena 16. 10. 2018 č.v. 11/10
Celkem 138.972,- Kč
Výdej
Faktura č. 182722 v částce 107.478,50 Kč –
uhrazena 2. 10. 2018 č.v. 1/10
Faktura č. 182981 v částce 222.433,- Kč
Faktura č. 183285 v částce 39.688,- Kč –
uhrazena 14. 11. 2018 č.v. 8/11
DPP v částce 5.000,- zajištění požární hlídky –
vyplaceno mzdy 9/2018
Celkem 374.599,50 Kč
Rozdíl – 235.627,50 Kč
Návrh usnesení:

9.2. Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 26. 9. 2018 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 13/2018, které se týkalo:
Navýšení rozpočtu o částky:
30.000,- Kč – dotace na volby, v příjmech pol.
4111 – neinvestiční transfery z všeobecné státní
pokladny a ve výdajích § 6115 – volby do
zastupitelstva,
15.000,- Kč – dotace z ÚP na VPP, v příjmech
pol 4116 – ostatní neinvestiční transfery a ve
výdajích § 4222 – VPP,
10.000,- Kč – převody z rozpočtových účtů
(úvěry), v příjmech i ve výdajích § 6330 převody vlastních účtů.
Převod částky 2.000,- Kč z § 6171 správa na §
3632 – pohřebnictví.
Ostatní převody v rámci paragrafů.
Dne 8. 10. 2018 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 14/2018, které se týkalo:
Navýšení rozpočtu o částky:
988.703,- Kč - dotace pro ZŠ - Šablony,
průtoková dotace, v příjmech pol 4116 – ost.
neinvestiční transfery a ve výdajích § 3113 - ZŠ,
16.800,- Kč - přijaté nekapitálové náhrady, v
příjmech i ve výdajích § 5512 - požární ochrana
Převod částek:
850,- Kč z § 6171 správa na § 3612 bytové
hospodářství
5.000,- z § 6171 správa na § 3723 sběr a svoz
ostatních odpadů.
Ostatní převody v rámci paragrafů.
Návrh usnesení:

Usnesení č. 6 – 20/11/2018 - Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření
č. 15/2018.
Výsledek hlasování: Pro
8
1(Melč)
Zdrželi se
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti
0

10. Plán inventur a stanovení inventarizační
komise
Starostka informovala o plánu inventur pro
letošní rok, kde do inventarizační komise byli
jmenováni: předseda pan Vostatek, členové pan
Texl, pan Mikovec. Inventury by měly být
zahájeny 3.12. na základě soupisu majetku, které
předloží účetní obce. Dokončeny budou do 31.12.

Usnesení č. 5 – 20/11/2018 – Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtová
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a inventarizační komise předloží zprávu do 19.1.
2018.

Pan Dvořák konstatuje, že se smlouva podepsat
může, k ničemu nezavazuje, služba se využít
nemusí.
O návrhu nehlasováno.

11. Různé
11.1. Poskytování právních služeb

Závěr: paní starostka zajistí do dalšího zasedání
ZO minimálně 3 nabídky od právníků včetně
cenové nabídky a referencí jejich práce pro obce a
požádá o reference Mgr. Ludvíka Matouška.

Starostka informovala, že smlouva s AK KVB
byla ukončena v červnu, byly vyčerpány volné
hodiny.
Navrhla
zastupitelům
navázání
spolupráce s advokátem Mgr. Ludvíkem
Matouškem a zastupitelům v přípravných
materiálech předložila návrh příkazní smlouvy.
Rozprava:
Pan Melč kritizuje práci tohoto advokáta, uvádí
příklad smlouvy na kotelnu.
Paní Jedličková připomíná, že paní starostka
nebyla spokojená s výběrovým řízením na
kotelnu, které připravovala advokátní kancelář, ve
které Mgr. Matoušek pracoval. Preferovala by
zkušenějšího právníka z regionu. Zároveň by byla
pro oslovení více právníků, zjistit reference,
cenové kalkulace, abychom měli srovnání a mohli
vybrat.
Pan Dvořák uvedl, že by bylo dobré, aby pan
Matoušek sdělil, pro které obce už připravoval
podklady, zjistit reference.
Pan Melč se ptá, zda musíme mít vůbec smlouvu
s jedním právníkem. Dřív podle něj byla praxe
taková, že se vybíral právník nebo advokát podle
charakteru problému, který se řešil. Dále navrhl,
aby obec využívala právníky ze Svazu měst a
obcí a ze Sdružení místních samospráv.
Paní starostka reaguje, že advokátní kancelář
KVB je advokátní kancelář, která poskytuje
poradenství členským obcím Svazu měst a obcí
ČR.
Pan Dvořák se ptá, jak často se právník využívá?
Paní starostka odpovídá, že často.
Pan Dvořák se ptá, zda bychom tedy neměli
zvážit cenu.
Pan Texl navrhuje, že bychom mohli využívat
třeba 4 právníky.
Paní starostka uvádí, že není problém mít
uzavřenou smlouvu s tímto advokátem a na určité
případy využít právníka jiného, jak se dělo i nyní.

Zodpovídá: starostka
Termín: 12. 12.
11.2. Přesun záchranky
Starostka seznámila přítomné se zatím neoficiální
informací, že rada kraje schválila návrh smlouvy
na pronájem budovy hasičárny a záchranka a
budou se snažit, aby přesun a úpravy prostor
proběhly do konce roku.
Požadavky záchranky na úpravy:
- odvětrání v kuchyňce – není problém
- střešní okno – paní starostka nesouhlasí,
platila by obec
Pan Vostatek navrhuje, ať okno udělají, ale na
vlastní náklady.
Závěr: Dohodnuto počkat na výsledky jednání se
zástupcem záchranky, paní starostka bude na
jednání vystupovat proti budování střešního okna
nebo o financování z finančních zdrojů
záchranky.
11.3. Investiční činnost a projekt
Multifunkční hřiště:
Výstavba zahájena, ale v současné chvíli
pozastavena, protože ČEZ vydal stanovisko, že
nelze umístit stavbu v prostoru ochranného pásma
jejich zařízení. Nyní se řeší s ČEZem, jak by se
dalo postupovat a co je důvodem zamítnutí.
Čekáme na vyjádření ČEZu. Domluva se
zhotovitelem, že se uspořádá schůzka, jak dál
postupovat, bude se požadovat osobní jednání s
ČEZem. Momentálně jsou práce úplně zastaveny.
Zastupitelé diskutují o tom, zda se byl náš
projektant fyzicky na budoucí staveniště podívat,
když připravoval projekt (vzhledem k tomu, že
nesedí vyměření a stavební firma na své náklady
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zajišťuje geodeta, aby hřiště znovu zaměřil). Dále
se zajímají o to, zda není chyba projektanta, že
neupozornil na to, že stavba zasahuje do
ochranných pásem nadzemního vedení.
Paní starostka odpovídá, že ve vyjádření ČEZu
pro stavební povolení nebylo podmínkou, že je
toto vyjádření potřeba pro udělení stavebního
povolení. Před zahájením stavby pak ČEZ vydává
stanovisko k pracím v ochranném pásmu.
Závěr: Čeká se na stanovisko ČEZu, z jakého
důvodu stavbu zamítli. Pokud je důvodem
přeložka vedení, nedá se to stihnout. Předělat
projekt je z hlediska poskytovatele dotace taky
nemožné.
Budeme
směřovat
dotaz
na
poskytovatele dotace.
Pan Melč se ptá, kdo vybíral projektanta, paní
starostka odpovídá, že ona. Též paní starostka
vybrala stavební dozor, protože na její výzvu, aby
zastupitelé podali své návrhy, nikdo nereagoval.
Revitalizace rybníka:

pracovní schůzce, také si myslí, že by se mělo
začít co nejdřív.
12. Podněty a náměty občanů
Pan Chňoupek: Vyjádřil potřebu odvodnění domu
č.p. 37 od srážkové vody. Čeká se na zpracování
projektu od VSORu.
Pan Egert: Dotazoval se na plán odkanalizování
obce za řekou. Paní starostka uvedla, že se na
možnost vybudování kanalizace informovala, ale
je komplikované, souhlas musí dát i městys
Křivoklát. Odpoví RAVOS, případně VSOR.
Pan Vostatek přítomné informoval o konání
brigády v sobotu 24. 11. na vyčištění rákosí v
rybníku za hasičárnou, aby na něm v zimě mohly
bruslit děti.
13. Diskuze
TJ Roztoky :
- zatím nepřišel oficiální požadavek na
každoroční dotaci
- požadavek na rekonstrukci koupelen a
šaten na hřišti, mají problémy s
elektroinstalací, potřebují udělat revize
zařízení, požadují od obce prostředky na
financování těchto akcí
- paní Egertová navrhuje financování z
peněz, které TJ dostávají jako dotaci
Závěr: požadavek osobní účasti zástupců
TJ Roztoky na jednání ZO a vysvětlení
požadavků, respektive podání oficiální
žádosti
Kotelna:
- nespokojenost, výpadky v dodávkách
tepla; nový kotel, s tím možná souvisí
problémy, dolaďuje se
- 6. 12. schůzka se zástupci firmy
IVORY a zástupci SVJ
- nutnost stanovit postup kompenzace a
náhrady za škody za nedodání tepla
- paní starostka požádala o vysvětlení i
s požadavkem
na
kompenzaci
neposkytování dodávek tepla dle smluv
- firma
musí předložit doklad o
ekologičnosti kotle, provozní řád a
servis kotle
- návrh na vytvoření 24 hodinové
služby: uzavřít smlouvu s firmou, která

Podána žádost, přišla výzva k doplnění. Řeší se
uložení sedimentu na ornou půdu (musí se
zapravit do půdy).
Paní Egertová a pan Vostatek nabídli, že osloví
zemědělce v okolí, zda by měli zájem.
Na vyřešení uložení sedimentu je vázáno stavební
povolení.
Projekt na rekonstrukci OÚ:
Zpracován prováděcí projekt, rozpočet stavby je
zpracován zatím jen v základní částce, podrobný
rozpočet v nejbližších dnech.
Změna územního plánu:
Pan Melč požaduje, aby se začalo pracovat na
změně územního plánu, neboť se na tomto bodu
shodla všechna hnutí, která kandidovala.
Požaduje usnesení, že paní starostka do příštího
zasedání předloží plán postupu změny územního
plánu včetně harmonogramu. Paní starostka
reaguje, že to nedokážeme zpracovat, je na to
málo času, chce to dělat až příští rok. Nabádá
pana Melče, aby harmonogram vypracoval a
předložil na pracovní schůzce, neboť s tím má
zkušenosti. On reaguje, že toto má dělat starosta.
Pan Vostatek navrhuje, že toto budeme řešit na
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-

-

by zajistila 24 hodinový servis
paušálně pro výměníkové stanice
servis výměníkových stanic – firma
nemá zajištěno ve smlouvě (patří SVJ)
paní Bulantová popisuje situaci ve
škole
pan Prokůpek se ptá, zda by nešlo
odstoupit od smlouvy s firmou IVORY
pro nedostatečný servis, nedodržení
termínů atd. a oslovit firmu druhou
v pořadí ve výběrovém řízení. Firma
Ivory by měla mít minimálně sankce.
pan Rajtr se ptá, zda by řešením pro
vytápění školy nebylo tepelné čerpadlo
jako má ZŠ Křivoklát – návrh byl
oponován s konstatováním, že ve škole
na Křivoklátu se musí přitápět

ZO ukládá:
zastupitelům
doplnit
připomínky
k jednacímu řádu do 3. 12., starostce
finalizovat podobu jednacího řádu do
zasedání ZO 12. 12
- starostce předat konečnou podepsanou
verzi směrnice pro schvalování závěrek
PO do
26. 11.
- starostce
vypracovat finální verzi
financování PO do 3. 12.
- paní Jedličkové zjistit více informací o
možnosti odvolání zástupců ve školské
radě jmenovaných za zastupitelstvo obce,
navrhnout úpravu volebního řádu školské
rady do 3. 12.
- starostce zajistit zastupitelům setkání se
zástupci VSORu k vysvětlení vedení
vodovodu - termín do 3.12.
- veškeré důležité materiály vyžadovat
písemně
- starostce vyvěsit návrh rozpočtu a
střednědobý výhled rozpočtu na úřední
desce obce - termín ihned
- starostce zajistit do dalšího zasedání ZO
minimálně 3 nabídky od právníků včetně
cenové nabídky a referencí jejich práce
pro obce a požádat o reference Mgr.
Ludvíka Matouška - termín 12. 12.
- starostce
domluvit
schůzku
se
zhotovitelem stavby multifunkčního
hřiště, jak dál postupovat a pokusit se o
osobní jednání s ČEZem, poslat dotaz na
poskytovatele dotace - termín ihned
- paní Egertové a panu Vostatkovi oslovit
zemědělce v okolí, zda by měli zájem o
uložení sedimentu z rybníka - termín do
3.12.
- starostce odeslat email pro ZO ohledně
mostku u Krausů, projednat na pracovní
schůzce - termín 3. 12.
Starostka ukončila jednání ve 20:45.
Předpokládaný termín následujícího veřejného
zasedání zastupitelstva byl stanoven na 12. 12.
2018 od 17.00h v zasedací místnosti v budově
OÚ.
Dne: 20. 11. 2018
Zapsala: Mgr. Lucie Jedličková
Ověřovatelé zápisu: Roman Texl,
Eva
Bednaříková
Ing. Lenka Peterková - starostka
Mgr. Tomáš Vostatek - místostarosta
-

Mostek u Krausů – Starostka zastupitele
informovala o požadavku na opravu mostku přes
potok na straně za řekou - nutná oprava – dopis
odeslat emailem ZO, projednat na pracovní
schůzce, připravit odpověď
Zeleň na křižovatce před Křivoklátem:
- Odpověď SPÚ, že zeleň nezasahuje do
vozovky. Problém je ve výšce vzrůstu
dřevin, ne v šířce – paní starostka
pošle další email.
Vystěhování pana Mazúra z bytu – s odhlášením
trvalého bydliště počkáme
14. Závěr
Závěr z jednání zastupitelstva obce Roztoky na
veřejném zasedání konaném dne 20. 11.2018:
ZO schvaluje:
- volební program pro období 20182022 dle předloženého návrhu
- směrnici pro schvalování účetní
závěrky
pro
příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Roztoky, V
Zahrádkách 230 a pověřuje
starostku k jejímu podpisu a k
předání PO
- rozpočtové opatření č. 15/2018
ZO bere na vědomí:
- rozpočtová opatření č. 13/2018 a
14/2018, která jsou přílohou tohoto zápisu
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Ve třetí listopadové dekádě, kdy býval předchozích letech relativní klid, měli letos roztočtí hasiči napilno.
V úterý 20. listopadu odpoledne je krajské operační a informační středisko vyslalo k požáru rodinného
domu ve Všetatech. Podle prvotní informace se zdálo, že budou mít po zbytek dne práce víc než dost. Po
docela kluzké a místy zasněžené silnici ale stačili dojet jen na Malou Bukovou. V té chvíli jim bylo
oznámeno, že se jedná o planý poplach. Oznamovatele požáru asi zmátl hustý kouř valící se z komínu po
střeše domu, protože velitel ze stanice HZS v Rakovníku, který dorazil na místo jako první, žádné plameny
neobjevil. Hasiči se tedy vrátili zpět na svou základnu. O dva dny později po ránu jim poplachové SMS
zprávy oznámily padlý strom na ocelovém sloupu nízkého napětí v chatové oblasti u Nového Jáchymova.
Kromě roztockých na místo dorazili s automobilovým žebříkem jejich kolegové z Berouna. Z důvodu
nebezpečí zásahu elektrickým proudem se na místo po chvíli čekání dostavil i pracovník rozvodných
závodů, který jeho přívod ke sloupu odpojil. Teprve poté mohli hasiči společnými silami strom z koše
žebříku rozřezat a následně odstranit z vedle vedoucí komunikace, přes kterou se suchá borovice o sloup
opřela.
O tom, že se dá nedělní poledne strávit také jinak než obědem, se roztočtí přesvědčili 25. listopadu. To,
když je o pomoc požádala prostřednictvím operačního střediska záchranná služba, která potřebovala pomoc
s transportem pacientky z rodinného domu v Městečku. V připravené transportní plachtě roztočtí
nemohoucí paní vynesli a přeložili na nosítka ze sanity. Na jejich kolegy z Rakovníka už práce nezbyla.
Poslední listopadový zásah si naši hasiči společně s rakovnickými „vychutnali“ v úterý 27. 11., kdy
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v dopoledních hodinách vzplál obsah velkoobjemového kontejneru v Křivoklátě - Amalíně. Roztočtí byli
z hasičů na místě první a dvěma vysokotlakými proudy za použití dýchacích přístrojů do příjezdu kolegů
z Rakovníka plameny zdárně krotili. Ti jim poté s dohašením dalším proudem a odvětráním hustého kouře
za dozoru místních policistů poté pomohli.
Zdá se, že ani prosinec nebude patřit k úplně klidným. Opět v úterý, tentokrát 4. prosince, vyslalo operační
středisko roztocké a berounské hasiče na pomoc kamionu do Karlovy Vsi, který naložený pískem při
couvání na staveniště zapadl do hlubokého příkopu. Vzhledem ke hmotnosti nákladu se bohužel
s technikou, kterou mají hasiči k dispozici, nepodařilo návěs zvednout a přemístit zpět na vozovku. S tím
pomohla až silnější technika soukromé firmy.
Zatím naposledy, 9. 12, krátce před nedělním obědem zasahovali roztočtí společně s kolegy z Rakovníka
na likvidaci rozlité nafty na silnici u roztocké ZŠ. Sto padesát metrů dlouhý a jeden a půl metru široký a
velmi kluzký pruh pomocí sorbentů z komunikace odstranili. Pachatele nebezpečné situace přítomní
roztočtí policisté ani přes velké úsilí neobjevili.
Ostatní činnosti:
V rámci úzké spolupráce s vedením
naší obce roztočtí hasiči společně
s p. P. Čechem zajistili 28. listopadu
na roztockém sídlišti pokácení,
odvoz a ustavení vánočního stromu
v parku pod úřadem obce.
Na žádost místostarosty obce
roztočtí hasiči věnovali jedno
sobotní dopoledne a páteční
odpoledne vytrhání rákosu z rybníku
v Chaloupkách u hasičské zbrojnice,
aby se dal v nadcházející zimě
využít pro zimní radovánky. Trochu vody už do něj od té doby nateklo a po případném dopuštění už bude
chybět jen mráz. Tak snad se zadaří…
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Roztočtí hasiči spolu se skupinou historického šermu W-Arlet za spolupráce Obce Roztoky si Vás dovolují
pozvat na tradiční:
PLOVOUCÍ NADĚJI
která se koná v neděli 23. prosince 2018 do 16.00 hodin v areálu u jezu v Roztokách.
O hudební produkci především vánočních koled se postará za Sdružení Děti Křivoklátska skupina
„Naděje“.
Tradiční plovoucí svíčky, teplý svařák a oheň pro zahřátí budou připraveny.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Advent v MŠ
Ještě koncem listopadu jsme se vydali se staršími dětmi na návštěvu do MŠ Městečko. Ve školce jsme si
pohráli, zazpívali i zatancovali s kamarády a potom jsme se podívali, kde bydlí naše kamarádka Terezka.
Kamarádi z MŠ Městečko nás pak provedli po jejich vesnici. U nádraží jsme se rozloučili a vyrazili vlakem
domů. Rádi poznáváme blízké i vzdálenější okolí Roztok, tak děkujeme za pozvání.
Těsně před začátkem prosince jsme se ve školce opět sešli i s kamarády z naší ZŠ při společném vánočním
tvořivém odpoledni. Rodiče si s dětmi vyrobili pěkné vánoční dekorace a nazdobili perníčky.

A hned začátkem prosince nás čekalo naše první letošní vystoupení. V křivoklátské sokolovně probíhal
Advent v podhradí a my si nacvičili čertovské vystoupení. Malí čertíci zpívali, tancovali, recitovali,
přikládali do ohně, a dokonce zahrála i pekelná kapela. Byl to náš první vánoční dáreček pro ty, kteří se na
nás přišli podívat. Tak snad je malí čertíci potěšili. S tím samým čertovským vystoupením jsme se
předvedli i na besídce ve školce. Naši malí kamarádi se představili se svým zimním vystoupením a moc
jim to všem v bílém slušelo. Do školky za námi přišel i Mikuláš s andílkem a se dvěma čerty, kteří nejen
plnili své čertovské povinnosti, ale i náramně pobavili všechny přítomné. Nakonec nikoho neodnesli a
dáreček od Mikuláše si zasloužil každý. S naším čertovským vystoupením jsme jeli potěšit i klienty
domova Leontýn, které naše vystoupení také zaujalo a rozveselilo. A snad uděláme radost i roztockým
seniorům při jejich předvánočním setkání.
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Nechyběli jsme ani při rozsvícení stromečku v Roztokách. Společně se školáky jsme zazpívali za
kytarového doprovodu paní učitelek Anetky a Květy připravené vánoční písničky. S paní starostkou jsme
to odpočítali a vánoční stromeček se rozsvítil. Je krásný, ale jsme trochu smutní, když chodíme kolem
zbylého pařezu na sídlišti.

Na čertíky jsme si nehráli jen ve třídě starších dětí, ale jeden den jsme si vyčlenili jako čertovský a za
čerty, čertice i čertidla se převlékli všichni. I paní učitelky. Vyhrávala pekelná kapela, přeskakoval se oheň,
sjíždělo se po lavici do pekla, hrály se pekelné kostky, chytaly se upláchlé duše, z kožichů jsme si vybírali
blechy, nasazovala se čertovská kopyta, hříšníci se nosili do pekla a poznával se kamarád v pytli. Užili
jsme si legraci a ani ti nejmenší se vůbec nebáli.
Po čertovském řádění se děti začaly seznamovat s příběhem Josefa, Marie a Ježíška. Učíme se být
ohleduplní, chovat se jako správní kamarádi, pomáhat ostatním a rozdávat radost. A přáli bychom si, aby to
všem vydrželo i po Vánocích.
Letošní rok se s Vámi rozloučíme stejně jako děti na besídce:
„Loučíme se páni, dámy, jsme rádi, že jste tu byli s námi. A také Vám po roce, přejeme krásné Vánoce.“
G.T.
Foto: archiv školky

Sběr papíru
Kontejner na starý papír bude přistaven za prodejnu COOP v pondělí 7. 1.
a bude k dispozici do pátku 11. 1. 2019.
OŠ
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Konečné tabulky podzim

A-tým - III. třída
Po
ř
1.
2.

Tým
Sp. Řevničov
Sokol Janov

Zá
V R P
p
11 8 1 2
11 7 2 2

B-tým - Pralesní liga

P P Bod
Skore
+ y
1 0 26 57:16
2 0 25 26:11

Po
ř
1.
2.

Ch. Mutějovice
SK Senomaty B

Tým

Zá
V R P
p
9 9 0 0
9 5 2 2

P P Bod
+ y
0 0 27
0 2 17

Skore
51:8
36:15

3. TJ Roztoky A 11 7 2 2 0 2

23

26:11

3.

FK Kounov

9

5 2 2

0 2

17

33:15

4.
S. Sýkořice
11
5. Mš. Žehrovice 11
6.
TJ Čistá
11

5 2 4
5 2 4
4 3 4

2 0
1 1
2 1

19
18
17

18:19
25:22
25:25

4.
5.
6.

So. Petrohrad
TJ Šanov
FK Kněževes B

9
9
9

5 1 3
4 3 2
4 1 4

1 0
2 1
1 0

17
17
14

32:18
16:12
27:29

7.

S. Kroučová

11

5 2 4

0 2

17

23:25

7.

TJ Roztoky B

9

4 1 4 1 0

14

19:28

8.
SK Pavlíkov
9. Sokol Branov
10.
SK Oráčov

11
11
11

4 3 4
4 3 4
1 3 7

1 2
0 3
3 0

16
15
9

25:23
16:18
16:32

8.
9.
10.

Ruda
Sokol Srbeč
Panoší Újezd

9
9
9

3 0 6
1 0 8
0 0 9

9
3
0

11:28
16:46
6:48

11. Sl. Chrášťany

11

1 4 6

1 3

8

11:43

12.

11

1 1 9

1 0

5

19:42

Jesenice B

St. přípravka - okresní přebor
Po
ř
1
2

Ml. žáci - okresní přebor
Po
ř

Tým

1.

FK Hředle

2.

TJ Roztoky

3.
4.
5.

Zá
V R P
p
1
11
0 1
0

P P Bod
Skore
+ y
120:1
0 0 30
0

10 9 1 0 0 1

SK Rakovník B 10
So. Mšec
11
Sp. Lužná
11

3

Zá
V
p
1
SKP Rakovník O 14
4
1
SKP Rakovník S 14
2
1
Tatran Rakovník A 14
0
Tým

R P

P P Bod
+ y

Skore

0 0

0 0

42

43:6

1 1

0 0

37

24:7

0 4

0 0

30

79:29

4

SK Senomaty

14

9 0 5

0 0

27

85:28

13

8
7
7
7

0
0
0
0

0
0
0
0

25
23
22
21

29:18

14 6 0 8 0 0

18

110:8
2

13
13
13

0 0
0 0
0 0

13
13
12

52:61
31:60
43:98

0 0

10

0 0

7

0 0

1

28

77:8

5

9 0 1
8 1 2
7 0 4

0 0
1 0
0 0

27
26
21

33:13
60:17
57:25

6
7
8

Tatran Rakovník B
TJ Šanov
SKP Rakovník M
Sl. Chrášťany

6.

FK Kněževes

11

5 1 5

1 0

17

46:42

9

TJ Roztoky

7.
8.
9.

SKP Rakovník
SK Senomaty
TJ Slabce

11
11
11

5 1 5
4 0 7
2 0 9

0 1
0 0
0 0

16
12
6

16:42
37:63
16:65

10
11
12

Nové Strašecí
FC Jesenice
SK Lány

10.

SK Lišany

11

2 0 9

0 0

6

13:79

13

TJ Čistá

11.

FC Zavidov

11

1 0

0 0

3

14:47

14

FK Hředle

12.

Sp. Řevničov

11

0 0

3

14:92

1
0
1
1 0
0

0 0
0 0
0 0

15 FK Rakovník dívky

15

14
14
14

14
14
14

1
2
1
0

4
5
6
7

3 4 6
3 4 6
4 0 9
1
3 1 0
1
2 1 1
1
0 1 3

76:33
21:16
65:56

28:60
47:127
15:67
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