OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

aby nebyly zasílány upomínky
poplatku za psa. Děkujeme.

chůzka májovníků.
Organizační schůzka májovníků se bude
konat dne 2.3.2018 v zasedací místnosti obecního
úřadu Roztoky. Těšíme se na společné jednání a
věříme, že svou účastí podpoříte udržování
dlouholeté tradice naší obce.

S

M

áje.
Letošní máje propuknou
12.05.2018 v Roztokách od 14:00 hod.

k úhradě

námky na popelnice na rok 2018.
Upozorňujeme všechny občany, že celoroční
známky budou v prodeji pouze do
28.2.2018.
Jednorázové
známky
budou
k dispozici po celý rok.

Z

v sobotu

nformační sms.
V případě, že máte zájem dostávat informace
prostřednictvím sms zpráv, je nutné vyplnit
formulář k zasílání sms zpráv, který je dostupný
v elektronické podobě na http://www.obecroztoky.cz/samosprava/dokumenty-ke-stazeni-/,
nebo je možné ho vyplnit v kanceláři obecního
úřadu. Prostřednictvím sms je možné dostávat i
informace o konání veřejného zasedání
zastupitelstva obce.

I

ítání občánků.
Pokud máte děťátko narozené v roce 2017
nebo již nyní v roce 2018 a máte zájem
zúčastnit se přivítání miminka jako občánka
Roztok, vyzvedněte si, prosím, přihlášku
v kanceláři obecního úřadu v Roztokách. Termín
bude pravděpodobně v sobotu 21.4.2018, čas
upřesníme. Vyplněnou přihlášku je nutné
odevzdat nejpozději do 19.3.2018. Bez vyplněné
přihlášky Vám nebudeme moci zaslat pozvánku a
ani se nebudete moci vítání občánků zúčastnit.

V

voz nebezpečného odpadu.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 14.4.2018 u sběrného dvora. Příjezd
do Roztok ve 12:10 hod., odjezd ve 12:25 hod.
Ve stejném termínu proběhne i svoz
velkoobjemového odpadu. Bližší informace
budou zveřejněny v březnových Roztockých
listech.

S

ledá se technicko – organizační
pracovník.
Obec Roztoky hledá technicko –
organizačního pracovníka. Naplní práce je
komplexní zajištění úklidu a údržby obce v létě i
v zimě, péče o veškerý mobiliář na veřejných
prostranstvích, opravy, servis apod. Požadujeme
věk minimálně 18 let, ŘP min. B, zdravotní
způsobilost pro manuálně náročnou práci,
zručnost, samostatnost, spolehlivost. Nabízíme 25
dní dovolené, plat dle dosaženého vzdělání a
praxe, mimořádné odměny. Bližší informace na
tel. starostky 778546438 a na úřední desce obce.

H

ynášení smrtky.
Dne 18.3.2018 se na Křivoklátě koná akce
vynášení smrtky. Začátek ve 14:00 hod. u
hasičárny. Akce bude zakončena v Hospůdce
Pohoda.

V

kustická zkouška.
Ve středu 7.3.2018 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

řihlašování a odhlašování psa.
Pokud máte trvalý pobyt v Roztokách a máte
pejska staršího 3 měsíců, je nutné ho
přihlásit v kanceláři obecního úřadu a uhradit
poplatek dle OZV č. 1/2016. Vyzýváme občany o
dodání fotografií psa pro identifikaci v případě
ztráty. Fotografie můžete zanést osobně do
kanceláře,
či
poslat
e-mailem
na
obec.roztoky@email.cz. Pokud o pejska
v průběhu roku přijdete nebo se odstěhujete,
je nutné tuto událost nahlásit obecnímu úřadu,

P

en otevřených dveří..
Ve čtvrtek 1.3.2018 se od 7:00 do 17:00 hod
bude konat Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
v Zahrádkách, Roztoky. Přijďte se seznámit se
školou, vyzpovídejte učitelky, vychovatelky a
podívejte se, jak probíhá vyučování.

D
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Zápis č. 36/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
30.01.2018 v budově Obecního úřadu Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Antonín Ježek, František Jirásek, Hana Číhařová
Omluveni: 1 (Martin Mikovec)
Počet přítomných občanů: 8
Ověřovatelé zápisu: Hana Číhařová, Mgr. Tomáš
Vostatek

13.
14.

Diskuze
Usnesení a závěr

Paní starostka navrhla program jednání doplnit o
bod, který se týká odměňování neuvolněných
členů zastupitelstva a zařadit jej jako bod 12.
Následně přečíslovat ostatní body: 13 Různé, 14
Diskuze, 15 Usnesení a závěr.
Usnesení č. 1 – 30/1/2018: ZO Roztoky po
projednání schvaluje program jednání včetně
doplněného bodu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17.30 a řídila další průběh jednání.
V úvodu přivítala
všechny přítomné
a
konstatovala, že je přítomno 8 z 9 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Paní starostka uvedla, že zasedání bylo svoláno
na základě pozvánky, která byla v souladu se
zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na
úřední desce a také na elektronické úřední desce
na internetu.
Pořízením zápisu pověřila paní Lenku Šedivou.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce v těchto bodech:

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů
Do návrhové komise paní starostka navrhuje pana
Jiřího Prokůpka, pana Antonína Ježka a pana
Františka Jiráska.
Usnesení č. 2.1 – 30/1/2018: ZO Roztoky volí
návrhovou komisi ve složení pan Jiří
Prokůpek, pan Antonín Ježek a pan František
Jirásek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále navrhuje, aby ověřovateli zápisu
z dnešního jednání byli paní Hana Číhařová a pan
Mgr. Tomáš Vostatek.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Pozemkové záležitosti
4.1. – prodej části pozemku p.č. 187/18 pro
ČEZ Distribuce, a.s.
4.2. –
projednání prodloužení pachtu na
pozemek p. č. 262/6
4.3. – revokace usnesení č. 7.1.1 – 14/11/2017
a projednání prodeje pozemku p.č. st.265/1
5.
Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ V
Zahrádkách, Roztoky
6.
Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky
7.
Projednání dodatku smlouvy o poskytnutí
dotace pro Okresní pečovatelskou službu NS
8.
Projednání smluv pro výstavbu vodovodu
9.
Projednání Strategického rozvojového
plánu obce Roztoky pro roky 2018–2027
10.
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
11.
Projednání postupu řešení odpadového
hospodářství
12.
Různé

Usnesení č. 2.2 – 30/1/2018: ZO Roztoky
určuje ověřovateli zápisu paní Hanu
Číhařovou a pana Mgr. Tomáše Vostatka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Podněty a náměty občanů
Jako první vystoupil pan Ing. Lejbl z Broum a
přednesl Zastupitelstvu obce Roztoky svou
prosbu o schválení návrhu konání Mistrovství
České republiky 2018 v rogainingu s centrem
závodu v Roztokách. Termín závodu: 22.–24. 6.
2018.
Jednalo by se o 3denní závod založený
na navigaci v neznámém terénu a týmové
spolupráci. V širším přesně ohraničeném terénu
jsou rozmístěna stanoviště, kterých se dvou až
tříčlenné týmy snaží v daném limitu za pomoci
mapy obejít co nejvíce. Jedná se o závod
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s volným pořadím kontrol, není stanovena žádná
pevná trasa, nikde se tedy netvoří větší skupiny a
nehrozí tak rušení klidu zvěře ani jiné nežádoucí
situace.
Kontroly by byly umístěny mimo maloplošná
zvláště chráněná území. Závod probíhá převážně
po cestách, počet přihlášených se na minulých
šampionátech pohyboval mezi 200–250 osobami.
Mistrovství ČR v rogainingu v roce 2013 se
uskutečnilo rovněž na Křivoklátsku, centrem
závodu byla obec Broumy. Závod proběhl bez
jediné výtky ze strany vlastníků lesa, orgánů
ochrany přírody i dotčených obcí.
Pro obec Roztoky by tento prestižní závod byl
příležitostí k zviditelnění a propagaci obce.
Pořadatelé by na obec Roztoky měli minimální
požadavky, o vše by se postarali. Potřebují pouze
zajistit parkování, propagační materiály obce pro
účastníky závodu, kteří budou z celé ČR, a
zázemí pro závodníky. Povolení CHKO bude
zajištěno.
Zastupitelstvo s pořádáním závodu souhlasí,
žádost projedná později, jako součást jednacího
bodu č. 14.
Další v diskusi vystoupil pan Hůla, s dotazem ke
smlouvě o provozování kotelny firmou Ivory
Energy, a.s. Pan Hůla vidí jako rozpor, že
smlouva s vlastníky byla uzavřena na 10 let a
obsahuje závazek o nutném minimálním odběru
tepla. Pokud v dalším období firma Ivory Energy
nevyhraje výběrové řízení, tak se pan Hůla obává,
že můžou nastat v tomto směru právní potíže,
protože nové výběrové řízení bude po 5 letech od
podepsání smlouvy.
Paní starostka odpovídá, že když nebudou topit,
tak nemůžou požadovat platby. Již dříve toto bylo
předmětem diskuze, z právního hlediska je vše
v pořádku.
Pan zastupitel Mgr. Vostatek vysvětluje, že
vlastníků a tedy odběratelů od Ivory Energy je
mnoho a že nikdo by neplatil nic navíc, pokud by
fa Ivory Energy nedodávala teplo. V případě
jakýchkoli potíží by se zvolil jednotný postup
řešení. Společenství vlastníků se může domluvit a
odmítnout požadavky, které by byly nepřiměřené.
Do diskuze vstupuje pan Melč s tvrzením, že tato
záležitost je prý od začátku „zmršená“. Paní
starostka oponuje, s firmou Ivory Energy jsou
v Křivoklátě spokojení. Pan zastupitel Prokůpek
se ptá, zda by uvedené šlo řešit dodatkem ke
smlouvě.
Pan Mgr. Vostatek dodává, že je jednoduché nyní
kritizovat, vše je již v běhu. Kroky probíhaly

systematicky, doplňuje paní starostka. Pan Melč
znovu kritizuje paní starostku, vše prý bylo
chybné.
Paní starostka se ptá pana Melče, proč v době,
kdy probíhala jednání s firmou Ivory Energy,
postup nepřipomínkoval a neupozornil dříve na
to, co se mu dnes nelíbí.
Pan Texl dodává, že firmu Ivory Energy osloví,
aby se jasně vyjádřila k tomu, co by mohlo být
předmětem eventuálního dodatku.
Další dotaz vznesl pan Čech. Nelíbí se mu, že
nálepky na popelnice jsou nekvalitní. Paní
starostka odpovídá, že ona bohužel kvalitu
nálepek nemůže ovlivnit, že toto je plně
v kompetenci svozové firmy. Paní starostka si u
firmy na kvalitu známek již stěžovala, ale víc už
udělat nemůže. Typ známek neurčuje obec.
Dotaz na datum vycházení Roztockých listů od
pana Čecha.
Stěžuje si, že zápis ze zasedání v RL vychází
pozdě. Paní starostka vysvětluje, že RL vycházejí
kolem 20. dne v měsíci a pokud není vyhotoven
zápis, nestihne se do RL zápis dát. Zápis má být
vyhotoven do 10 dnů od zasedání. Termíny
zasedání nejsou pravidelné, ne vždy se stihne
zápis v bezprostředně vycházejícím čísle RL
uveřejnit. Pan Ing. Melč poukazuje na to, že zápis
včas vyhotoven není, že se stále porušuje zákon a
zápis není zveřejněn. Paní starostka vysvětluje, že
zápis má být vyhotoven k nahlédnutí v kanceláři,
ale povinnost vyvěsit ho v zákoně není. RL listy
nejsou měsíčník, ale občasník, dodává. I ona by
ráda vyhověla požadavku, ale obává se reakcí na
nepravidelnost vycházení RL. Občané jsou na
termín zvyklí. Paní Číhařová vysvětluje, že jde o
informovanost roztockých občanů, proto by měly
RL vycházet až po zasedání.
Pan Hůla si stěžuje na nevyvěšení oznámení o
jednání zastupitelstva. Paní starostka říká, že
oznámení je vždy vyvěšeno na úřední desce
(vývěsce u OÚ) i na úřední desce na internetu.
Není možné, aby nebylo oznámeno zasedání
zastupitelstva, paní Vápeníková jako úředník OÚ
na to vždy dbá.
Pan Ing. Bulant se dotazuje, z jakého důvodu
špatně svítí nově instalované lampy u silnice z
nádraží. Paní starostka odpovídá, že špatně svítící
solární lampy už opakovaně řešila s firmou, která
je instalovala, a firma se postará o nápravu.
Bohužel už musela opravu vícekrát urgovat,
každopádně náprava nastane. Paní Bartoňová
podoktla, že světelné podmínky nejsou ideální a
solární panely se nestačí nabít. Paní starostka má
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v úmyslu nechat je přeprogramovat, aby se
energie pro svit šetřila.
Ing. Melč opět starostku ostře kritizuje, byl prý
vybrán špatný typ solárních panelů.
Pan Bulant jeho vyjádření rozporuje, volba
solárních panelů byla správná. Nebyla, trvá na
svém pan Melč, jde o špatně zvolený produkt.
Pan Čech si přeje tuto polemiku a další
projednávané záležitosti podrobně zaznamenat do
zápisu.
Pan Čech kritizuje novou silnici u Chaloupek, je
prý úzká a nedá se na ní zaparkovat, podle jeho
názoru je špatně vyprojektovaná. Paní starostka
trpělivě vysvětluje, že širší z důvodu terénu být
nemohla a stála by také mnohem víc peněz. Terén
ale především není na širší vozovku uzpůsoben a
silnice byla vyprojektovaná podle parametrů
jednosměrné vozovky.
Pan Melč opět velmi ostře reaguje, že tato
komunikace je projektovaná špatně, že mohla být
širší.
Starostka se ohrazuje, že pan Melč nemluví
pravdu, a mohl se vyjádřit v připomínkách
k projektu.
Pan Prokůpek připomíná, že pokud je někde
chyba, tak nastala už za starostování pana Melče.
Silnice měla být v lokalitě pod RD a ne nad nimi,
čímž vznikl i problém s kanalizací. Tento projekt
je zděděný po minulém zastupitelstvu.
Ing. Melč tento názor odmítl.
Pan Rajtr k tomu podotkl, že pokud by projekt na
tuto jednosměrnou komunikaci byl špatný, nebyl
by schválen. Problém je především v nevhodném
chování lidí, kteří na této jednosměrce parkují
tam, kde nemají. Nevhodným parkováním se
silnice zužuje a je někdy obtížné projet.
Nastala velmi ostrá výměna názorů mezi Ing.
Melčem a panem Rajtrem o zodpovědnosti
minulého zastupitelstva a především osobní
zodpovědnosti pana Melče. Pan Rajtr byl velmi
rozhořčen a kritikou práce i chování pana Melče
nešetřil. Podle něho Ing. Melč zneužil postavení
veřejného činitele.
Paní Bartoňová se ptá, proč není tlampač
obecního rozhlasu v okolí Hornovny, paní
Kaftanová si stěžuje, proč se informace jako dříve
nehlásí rozhlasem.
Paní starostka vysvětluje, že prověřovala, zda
tlampač u Hornovny dříve byl, ale zjistila, že
tomu tak nebylo. Informace je možné zjistit na
úřední desce OÚ nebo na úřední desce na
internetu, jsou vyvěšovány všechny důležité
informace včetně informací o dění v obci. Ani

panu Melčovi se nelíbí, že se obecní rozhlas již
běžně nepoužívá.
Paní starostka si uvědomuje nutnost informování
občanů a připomíná, že výborně funguje systém
zasílání informačních SMS. Zaregistrovat se
může každý, stačí sdělit na OÚ číslo svého
mobilního telefonu a vždy dostane formou SMS
upozornění o všem důležitém v obci.
Pan Mgr. Vostatek upozorňuje na díru ve střeše
obecního úřadu, paní starostka slibuje nápravu,
nechá ji zakrýt linem, které je na střeše již léta.
4. Pozemkové záležitosti
4.1. Prodej části pozemku p.č. 187/18 pro ČEZ
Distribuce, a.s.
Ing. Peterková na úvod vysvětlila, že požadavek
na prodej pozemku byl vznesen na základě
žádosti o navýšení příkonu jističů v objektu MŠ
související s rekonstrukcí kuchyně. Požadovaný
příkon ČEZ Distribuce, a.s. zajistí, ale bude třeba
zřídit novou trafostanici. Její umístění na
pozemku p.č. 187/18 bude upřesněno na základě
zpracovaného projektu. Velikost pozemku pro
zřízení trafostanice by měla být maximálně 25 m2
a bude upřesněna GP. Nyní jde o předběžný
souhlas s prodejem pozemku, na jehož základě
bude sepsaná smlouva o smlouvě budoucí.
K tomu podotkl Ing. Melč, že neví, o co se jedná,
že ze smlouvy, kterou obdržel jako podklad
k jednání, nevyčetl, o co přesně jde. Paní
starostka dovysvětlila, že je nutné najít nové
technické řešení, aby se kuchyně MŠ mohla
modernizovat. Řešení se našlo. Také Jednota
potřebuje přeložit vedení kabelů, proto se obě
záležitosti spojí a na pozemku kolem Jednoty
bude postavena trafostanice, která přivede energii
i do školky.
Ing. Melč se ptá, zda je to dobře naprojektované a
dodává, že by se vše mělo prověřit. Zpochybňuje
projekt, ptá se, zda trafostanice je nutná. Projekt
hájí pan Prokůpek. Pan Melč nesouhlasí a projekt
napadá, že je špatný. Pan Prokůpek vysvětluje, že
zastupitelé nedokážou takový projekt sami
posoudit, od toho je tu odbornost ČEZu, a
předpokládá, že je výstavba nové trafostanice
nezbytná.
Paní
starostka
podotýká,
že
modernizovaná kuchyně bude potřebovat hodně
energie, proto je řešením trafostanice.
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měl být prodán do společného jmění manželů
Nachtigalových.
Starostka nyní předkládá návrh na revokaci
usnesení.

Usnesení č. 4.1.1 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 187/18
v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu o přibližné rozloze 25 m2 za cenu
500 Kč za 1 m2. Pozemek bude využit pro
zřízení nové trafostanice. Polohu odprodávané
části pozemku upřesní GP po vytýčení
ostatních inženýrských sítí a prostorového
uspořádání na pozemku p. č. 187/18 ve
spolupráci se zpracovatelem projektové
dokumentace, vlastníkem pozemku tj. obcí a
technikem společnosti ČEZ Distribuce, a.s..

Usnesení č. 4.3.1 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky revokuje usnesení č. 7.1.1 –
14/11/2017, které schválilo na veřejném
zasedání dne 14. 11. 2017.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh nového usnesení:

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

Usnesení č. 4.3.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej pozemku p. č.
st. 265/1 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
5 m2 do SJM pana Marka Nachtigala, r.č.
640928/0163 a paní Pavlíny Nachtigalové, r.č.
665410/0057,oba trvale bytem Alešova 692, 290
01 Poděbrady za cenu 180 Kč za 1 m2.
Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 4.1.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavření budoucí
kupní smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo
18_SOBS01_4121368840 s ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO
24729035. Návrh smlouvy je součástí zápisu.
Pro: 7
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

5. Projednání účetní závěrky ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky předložila účetní závěrku za rok 2017.
Součástí účetní závěrky jsou dokumenty:
Rozvaha příspěvkové organizace, Výkaz zisku a
ztráty příspěvkové organizace a Příloha
organizačních
složek
státu
územních
samosprávných
celků
a
příspěvkových
organizací. Škola hospodařila v roce 2017 v rámci
hlavní činnosti se ziskem 54 469,17 Kč. Pokud
bude schválena roční uzávěrka, ředitelka školy
požádala o schválení převodu výsledku
hospodaření do rezervního fondu příspěvkové
organizace a jeho využití pro výměnu starého
úložného nábytku v učebnách, na opravy
havarijních částí rozvodů vody, nákup ICT
techniky a posílení rychlosti
připojení
k internetu. Zastupitelé obdrželi dokumenty
v přípravných materiálech.

4.2. Projednání prodloužení pachtu na
pozemek p.č. 262/6
Starostka informuje zastupitele o žádosti o
prodloužení pronájmu – pachtu na pozemek p.č.
262/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.
Usnesení č. 4.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr pronájmu pozemku
p.č. 262/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.
Pro: 7
Proti: 0
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 1

4.3. Revokace usnesení č. 7.1.1-14/11/2017 a
projednání prodeje pozemku p.č. st. 265/1
V listopadu 2017 zastupitelstvo schvalovalo
prodej pozemku panu Nachtigalovi. Před
uzavřením smlouvy bylo zjištěno, že pozemek
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Konkurz na ředitele školy od té doby vyhlášen
nebyl, končí tedy dle tohoto zákona výkon práce
paní ředitelky ke dni 31. 7. 2018.
V souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení
bude paní ředitelka odvolána k 31. 7. 2018 a
vyhlášen konkurz na ředitele ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky na úřední desce.
Pan Melč podotýká, že chybí bližší informace o
konkurzním řízení a ptá se, kdo bude připravovat
konkurz. Ostře se vymezuje proti paní starostce a
říká o ní, že je nekompetentní. Starostka
vysvětluje panu Melčovi, že konkurzní řízení je
plně v kompetenci starosty a vyhlašuje se
zveřejněním na úřední desku. Starostka vše
komunikuje s ministerstvem, o vše se stará a
připravuje. Bude jmenována komise, členy
navrhnou kompetentní orgány na základě
oslovení. Ing. Melč starostku napadá, že vše udělá
po svém, starostka trpělivě vysvětluje postup dle
zákona, který samozřejmě bude dodržen.
Ing. Melč kritizuje, že nemůže toto
připomínkovat, starostka říká, že pan Melč může
samozřejmě své požadavky připojit. Ze zákona je
čas 2 měsíce na podobu a podmínky konkurzu.
Ing. Melč mlčí, na výzvu starostky nereaguje.
Paní starostka pana Melče žádá o požadavky ke
konkurzu do 12. února, a také ostatní zastupitele,
pokud by nějaké měli.
Paní Bulantová se ptá, zda se bude svolávat
k tomuto školská rada, starostka odpovídá, že
školská rada by měla delegovat člena komise a
k tomu mít usnesení, bude domluveno později.
Schůzka školské rady by rozhodně proběhnout
měla.

Usnesení č. 5.1 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Roztoky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
organizačních
složek
státu,
územních
samosprávních
celků
a
příspěvkových
organizací) za rok 2017 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši 54 469,17 Kč
do rezervního fondu ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka dále předložila ke schválení
stanovení závazných ukazatelů pro PO ZŠ a MŠ
Roztoky.
Obec Roztoky jako zřizovatel školy schválila
v listopadu loňského roku rozpočet školy pro rok
2018 ve výši 330 000 Kč. Částka neinvestičního
příspěvku by po předchozí zkušenosti měla být
zaslána ve dvou splátkách. Starostka navrhuje,
aby první splátka ve výši 180 000 Kč byla
uhrazena v měsíci únoru a druhá splátka ve výši
150 000 Kč v měsíci červenci.
Usnesení č. 5.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
výplatu
závazných
ukazatelů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ V Zahrádkách, Roztoky tak, že příspěvek
330 000 Kč bude vyplacen ve dvou splátkách, a
to částka 180 000 Kč v měsíci únoru a částka
150 000 Kč v měsíci červenci 2018.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

6. Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky
V souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
kdy novelou byla stanovena délka funkčního
období ředitele školské právnické osoby
zřizované obcí na dobu 6 let na základě jím
vyhlášeného konkurzního řízení. Pro ředitele,
který byl ve jmenování před účinností tohoto
zákona dobu delší než 6 let, končil výkon práce
na daném pracovním místě k 31. 7. 2012.

7. Projednání dodatku smlouvy o poskytnutí
dotace pro Okresní pečovatelskou službu NS
Stejně jako loni je v obci využívána Okresní
pečovatelská služba v Novém Strašecí několika
občany obce. V loňském roce byl příspěvek ve
výši 88 000 Kč poukázán 8–12 klientům (počet se
v průběhu roku měnil). Po provedeném
vyúčtování za rok 2017 vznikl přeplatek, který
bude formou zápočtu do rozpočtu obce vrácen.
Přeplatek vznikl tím, že OPS v NS obdržela od
svého zřizovatele Středočeského kraje vyšší
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dotaci a příspěvek tedy na jednoho občana
vycházel místo 11 000 Kč jen 9 000 Kč. Není
však předpoklad, že dotace od Středočeského
kraje bude v roce 2018 stejná, proto je pro rok
2018 stanovena dotace od obce opět ve výši 11
000 Kč na jednoho klienta. Výše dotace pak
vychází ze současného počtu klientů, tj. 12.
Usnesení č. 7 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dotaci ve výši
132.000 Kč na rok 2018 pro Okresní
pečovatelskou službu Nové Strašecí o.p.s., IČO
27641163. Dotace bude poskytnuta na základě
dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytnutí dotace
na pečovatelskou službu ze dne 15. 2. 2007 a to
ve čtyřech splátkách po 33 000 Kč za čtvrtletí.
Na základě předloženého vyúčtování za rok
2018 bude nevyčerpaná částka vrácena, nebo
bude zaplacen nedoplatek za poskytované
služby.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Melč s tímto postupem zásadně nesouhlasí a chce
přesto čekat na rozhodnutí o změně územního
plánu.
8.1. Smlouvy o provedení stavby na pozemcích
ve vlastnictví soukromých majitelů
Usnesení č. 8.1.1 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje smlouvu o provedení
stavby na stavbu „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu“ s manželi Radkou
Prokůpkovou, nar. 13. 4. 1975, bytem Roztoky
22, 270 23 Křivoklát a Jiřím Prokůpkem, nar.
24. 7. 1972, bytem Roztoky 83, 270 23
Křivoklát, která se týká pozemků p.č. 130/8 a
p.č. 129/8 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, které
jsou v jejich majetku, jejímž podpisem bude
vydán souhlas k umístění a provedení
stavebního záměru na dotčených pozemcích
uvedených ve smlouvě. Návrh smlouvy je
součástí zápisu.

Zdržel se: 0

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

8. Projednání smluv pro výstavbu vodovodu
V tomto bodě paní starostka seznámila zastupitele
s připravovanými smlouvami v rámci přípravy
realizace projektu stavby „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu“. Na základě zpracovaného
projektu bude uzavřeno několik smluv o
provedení stavby s majiteli dotčených pozemků.
Uzavřením smlouvy dává vlastník pozemků
souhlas s umístěním a provedením stavebního
záměru na pozemcích uvedených ve smlouvě.
Zastupitelům byly předloženy smlouvy o
provedení stavby.
V diskuzi k tomuto bodu se Ing. Melč vyjádřil
odmítavě s tím, že trasa není v souladu
s územním plánem. Starostka vysvětluje, že návrh
tras vodovodu je v souladu s ÚP. V záležitosti
změny ÚP se čekalo na změny, které přinese
úprava stavebního zákona, a na doporučení
pracovníka MěÚ v Rakovníku bylo zahájení
odsunuto na letošní rok. Zpráva o uplatňování
územního plánu je předpřipravena, ale v současné
době se z kapacitních důvodů odbor územního
plánování této záležitosti nemůže věnovat. Pan

Paní Číhařová si přeje, aby paní starostka
předložila zastupitelům k nahlédnutí Zprávu o
uplatňování územního plánu, kterou zaslala
úřednice z Rakovníka. Paní starostka pošle
zastupitelům celou korespondenci v této věci. Ing.
Melč znovu kritizuje postup a údajnou
nekompetentnost starostky v procesu zahájení
změny územního plánu. Paní starostka vysvětluje,
že k projektu vodovodu obor územního plánování
vydá stanovisko. Pan Mgr. Vostatek doplňuje, že
posunem zahájení procesu změny územního
plánu do letošního roku odpadne jeden krok
v realizaci, vše se zrychlí. Ing. Melč opět
vystupuje s tvrdou kritikou. Starostka znovu
vysvětluje, že tento postup doporučil úřad, vše je
dle práva.
Usnesení č. 8.1.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje smlouvu o provedení
stavby na stavbu „Roztoky – obnova a
rozšíření
vodovodu“
s paní
Jaroslavou
Růžičkovou, nar. 31. 7. 1947, bytem Na Návsi
5, 267 42 Broumy, panem Miroslavem
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Růžičkou, nar. 14. 10. 1966, bytem Na Návsi 5,
26742 Broumy a paní Petrou Macháčkovou,
nar. 13. 1. 1971, bytem Bzová 142, 267 43
Bzová, která se týká pozemků p.č. 129/41 a p.č.
132 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, které jsou
v jejich majetku, jejímž podpisem bude vydán
souhlas k umístění a provedení stavebního
záměru na dotčených pozemcích uvedených ve
smlouvě. Návrh smlouvy je součástí zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

stavby na stavbu „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu“ s Vodohospodářským
sdružením obcí Rakovnicka, IČ 47019549, se
sídlem Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník,
jako stavebníkem, která se týká pozemků
v majetku obce Roztoky, na souhlas k umístění
a provedení stavebního záměru na dotčených
pozemcích uvedených ve smlouvě. Návrh
smlouvy je součástí zápisu.

Zdržel se: 0

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

8.2. Smlouva o změně stavebníka

9. Projednání Strategického rozvojového plánu
obce Roztoky pro roky 2018–2027

Obec Roztoky jako člen Vodohospodářského
sdružení obcí Rakovnicka a pro naplnění
spolupráce členských obcí ve sdružení smlouvou
o změně stavebníka převede práva a povinnosti
vyplývající ze smluv o provedení stavby
uzavřených na stavbu „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu“ na toto sdružení. Její znění
obdrželi zastupitelé v přípravných materiálech a
návrh bude součástí zápisu.
Usnesení č. 8.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o změně
stavebníka s Vodohospodářským sdružením
obcí Rakovnicka. Uzavřením smlouvy se
stavebníkem stavby „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu“ stane toto sdružení a
tímto přebere práva a povinnosti vyplývající ze
smluv o provedení stavby uzavřených pro tuto
stavbu s majiteli dotčených pozemků. Návrh
smlouvy je součástí zápisu.
Pro: 7
Proti: 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Na základě dotazníkového šetření, které proběhlo
v dubnu loňského roku, byl zpracován
Strategický rozvojový plán obce pro roky 2018–
2027. Jeho znění zpracované společností SENSEI
consult s.r.o. obdrželi zastupitelé v přípravných
materiálech. Strategický rozvojový plán bude po
celou dobu platnosti každoročně hodnocen a
aktualizován.
Ing. Melč kritizuje, že co je předloženo, není v
souladu s rozpočtem, hrubě napadá předložený
materiál v projektových kartách plánovaných
investičních akcí. Pan Mgr. Vostatek navrhuje
úpravu panem Melčem zmíněných bodů. Paní
starostka se ptá Ing. Melče, proč dříve
neupozornil na to, co nyní tak velmi kritizuje.
Paní Číhařová podotýká, že dokument je
aktualizován každý rok, je tedy pružný, dá se
měnit. Pan místostarosta Texl se ptá pana Melče,
proč nebyl na pracovní schůzce, kde se o tomto
jednalo.

Zdržel se: 0

Paní starostka diskuzi o tomto bodu uzavírá
poznámkou, že připomínky budou do dokumentu
zapracovány a vše bude schváleno s uvedenými
připomínkami. Žádá pana Melče o spolupráci a
sepsání připomínek. Ing. Melč striktně odmítá
s tím, že starostka je velmi dobře placená a on
málo. Atmosféra je vyhrocená.

8.3. – Smlouva o provedení stavby na
pozemcích ve vlastnictví obce
Stavba by měla být realizována na těchto
pozemcích ve vlastnictví obce: 44/2, 68/5, 72/40,
72/6, 72/7, 124, 125, 129/7, 129/10, 187/11,
189/19, 199/7, 576, 585/1, 585/3, 585/4, 180/3.
Usnesení č. 8.3 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje smlouvu o provedení
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Usnesení č. 9 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Strategický rozvojový plán
obce Roztoky na období let 2018–2027.

11. Projednání postupu řešení odpadového
hospodářství
Dne 22. 1. 2018 obec obdržela výzvu od České
asociace odpadového
hospodářství,
která
upozorňuje na nesoulad připravované změny
zákona o odpadech, kterou by mělo být
prosazováno razantní zvýšení skládkovacích
poplatků. Zdražení bylo již několikrát odmítnuto
ve vládním návrhu zákona o odpadech a neprošlo
ani Legislativní radou vlády ČR. ČAOH vyzývá
obce a města k přijmutí usnesení, které odmítá
prosazení účelové nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné
zdražování
skládkovacích poplatků. Požaduje případné
změny zákona sladit s evropskými směrnicemi o
odpadech a ty projednat formou vládního návrhu
zákona o odpadech.
V souvislosti s tímto sdělením doporučila ČAOH
přijmout usnesení, které zastupitelům předložila
k projednání.

Pro: 6
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 1
(Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.
10. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
10.1. Hospodaření obce
Příjmy 1–12 2017 v částce
Výdaje 1–12 2017 v částce

24 629 565,55 Kč
19 406 259,12 Kč

V tomto bodu jednání paní starostka přerušila
zasedání. Jednání pokračovalo po 15 minutách.
Stav účtu k 30.1. 2018 je u:
ČS
4 118 554,70 Kč
ČNB 11 848 626,59 Kč
10.2. Rozpočtové opatření – na vědomí
Dne 15. 12. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 15/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o částky:
30 000 Kč – dotace ÚP na VPP, v příjmech pol
4116 – ostatní neinv.transfery a ve výdajích §
4222 – VPP,
77 678 Kč dotace KÚ pro SDH, v příjmech pol
4116 – ostatní neinv.transfery a ve výdajích §
5512 – SDH,
6 875 910 Kč – dotace MMR – has. auto, v
příjmech 4216 – ostatní investiční transfery a ve
výdajích § 6171 správa.

Usnesení č. 11.1 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky projednalo informaci o riziku
navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce Roztoky nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti OH. Zastupitelstvo zastává
názor, že nové nastavení odpadové legislativy
by mělo být provedeno formou vládního
návrhu zákona o odpadech připravovaného po
schválení nových evropských odpadových
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
Zastupitelstvo obce Roztoky vyzývá Svaz měst
a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR,
aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám, které vystavují zřejmému riziku
potřeby navýšení nákladů na OH.

Převod částek:
885,80 Kč z § 6171 správa na § 3314 – knihovna
2 729 Kč z § 6171 správa na § 6112 –
zastupitelstvo obcí
2 604 Kč z § 6171 správa na § 6118 – volba
prezidenta
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
Usnesení č. 10.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
15/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 7
Proti: 0
1(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel

Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

se:

Zdržel se: 0

O výsledku hlasování bude písemnou formou
ČAOH informována.
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Nezávisle na této iniciativě si obec nechala
zpracovat analýzu OH, ze které vyplynulo, že by
obec měla mít zájem o kontrolu skutečného
množství vyprodukovaného komunálního odpadu
a o množství vytříděného odpadu v obci. Státní
politika směřuje k navýšení cen za skládkování a
k postupnému
maximálnímu
omezení
skládkování do roku 2024. Zvyšující se náklady
na odpadové hospodářství budou nutit i naši obec
ke kontrole skutečně vyprodukovaných odpadů
v obci.
Kontrolu lze realizovat pomocí vážících a
identifikačních zařízení, která budou instalována
na svozové technice. Tento požadavek však
svozové společnosti budou chtít zakomponovat
do cen za svoz odpadů. Pro takovou společnost
bude neefektivní investice do zařízení, které bude
provádět pouze malý počet úkonů (výsypů).
Lukrativnost získání zakázky pro svozovou
společnost bude spočívat v získání co největšího
počtu úkonů.
Před zahájením zpracování analýzy byly osloveny
okolní obce s návrhem o hodnocení současného
stavu odpadového hospodářství v jednotlivých
obcích. Ze společného setkání vyplynulo, že
okolní obce mají odpadové hospodářství
nastavené v souladu s potřebami obce. Zároveň
stejnou
otázku
hodnocení
odpadového
hospodářství začalo řešit několik obcí na okrese
Beroun, konkrétně některé obce Mikroregionu
Hudlicko. Nejblíže k nám to jsou obce Kublov,
Nový Jáchymov a Nižbor. Ze společného jednání
vyplynulo, že by spojením obcí do případného
výběrového řízení na svozovou společnost byla
lukrativnost získání zakázky s takovým počtem
úkonů zajímavá pro případného zájemce.
Nabízené ceny služeb by pak mohly být velikostí
získané zakázky ovlivněny. Starostka proto
navrhuje
zapojit
se
do
spolupráce
s Mikroregionem Hudlicko v této věci.
Ing. Melč má dotaz, proč se toto neřeší s obcemi
Křivoklátska, paní starostka odpovídá, že
samozřejmě oslovila všechny obce regionu,
svolala schůzku, ale zástupci těch, které se
dostavily, nechtějí nic měnit. Vzhledem

k nezájmu starostka doporučila spolupracovat
s obcemi na Hudlicku.
Usnesení č. 11.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje spolupráci s
vybranými obcemi Mikroregionu Hudlicko za
účelem přípravy společné koncepce v oblasti
odpadového hospodářství, přičemž podkladem
pro tento postup je výsledek průběžné zprávy
zpracované společností ARCH consulting s.r.o.
ohledně
stávajícího
stavu
odpadového
hospodářství v obci Roztoky.
Pro: 7
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Ke konci roku 2017 obec obdržela požadavek
společnosti Dimatex CS, spol. s r.o. na snížení
poplatku za umístění kontejneru na textil. Ten je
umístěn za prodejnou COOP Jednota. Nyní je
poplatek na 1 rok stanoven ve výši 1 500 Kč. Za
loňský rok bylo vytříděno 1 406 kg textilu.
Starostka navrhuje poplatek na 1 rok snížit.
Usnesení č. 11.3 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o
spolupráci se společností DIMATEX CS, spol.
s r.o., kterým se mění článek Čl. IV, odstavec 5
a snižuje poplatek za umístění kontejneru na
textil na rok 2018 na 0 Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
(Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.
12.
Odměňování
neuvolněných
členů
zastupitelstva
V souladu s novým nařízením vlády č. 318/2017
o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, které vstoupilo v platnost
od 1. 1. 2018, je třeba k usnesení č. 7 – 9/2/2017,
které stanovilo výši odměn neuvolněných
zastupitelů, doplnit ustanovení o výši odměny při
souběhu více funkcí. Starostka navrhuje přijmout
toto usnesení:
Usnesení č. 12 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky za výkon více funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva obce stanovuje měsíční
odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí
předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši
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jednotlivých
odměn
zastupitelstvem obce.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

při ní 80 tisíc Tibeťanů. Datum výročí: 10. 3.
2018.
Usnesení č. 13.2 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje připojení obce do
kampaně „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení
vlajky na budově Obecního úřadu.
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

schválených
Zdržel se: 0

Usnesení přijaté v únoru 2017 dle starého
nařízení je platné i pro odměny dle nového
nařízení. V návaznosti na nové nařízení
nebylo v prosinci přijato nové usnesení.

13.3. Přezkum hospodaření obce za rok 2017
Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 bude provedeno odborem kontroly
Středočeského kraje dne 5. 4. 2018.
14. Diskuze
Zastupitelstvo obce Roztoky bylo seznámeno
v bodě 3 (Podněty a náměty občanů) s prosbou o
podporu Mistrovství ČR v rogainingu, tento
prestižní závod se zastupitelé rozhodli podpořit.
Usnesení č. 14 – 30/1/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
podpořit
MČR
v rogainingu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

13. Různé
13.1. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje na technické vybavení
pro hasiče
V rámci výzvy pro podání žádostí o dotaci
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS byla podána žádost o dotaci na vybavení
jednotky SDH obce věcnými prostředky požární
ochrany. Konkrétně byl podán požadavek na
informační a svolávací zařízení FIREPORT místo
zastaralého modulu KANGO+. Předpokládané
náklady na toto vybavení jsou v celkové hodnotě
30 250 Kč. Výše přiznané dotace by měla být
maximálně do 25 000 Kč. Výzva byla otevřena
k podání žádosti 22. 1. 2018 a podání žádostí je
možné do 31. 1. 2018.
Usnesení č. 13.1 – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje podání žádosti
z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu
Středočeského
kraje
ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS v rámci Tematického
zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými
prostředky požární ochrany“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Jako další téma probrali zastupitelé podobu zdi na
veřejném prostranství u jezu. Paní starostka se
zeptala pana Melče, jaký má názor na to, jak by
měla zeď vypadat, pan Prokůpek připomněl, že
zeď byla dříve špatně postavená, je nutné postavit
ji nyní dobře a tak, aby svou podobou zapadala do
veřejného prostranství. Ing. Melč připomněl, že
v tomto místě se plánoval Dům přírody. Paní
starostka informuje, že v souvislosti se zadáním
studie koncepce veřejného prostranství u jezu již
byla na jednání na CHKO ve Zbečně studii
projednat, CHKO i Povodí se záměrem souhlasí.
V návrhu studie není zmiňovaný Dům přírody, k
tomu nebyly žádné připomínky, písemné
stanovisko zašlou. Ve studii v souvislosti se zdí a
zvýšením turismu v obci je navržena toaleta
v blízkosti garáží, paní Číhařová se ptá, kdo ji
bude provozovat, paní starostka odpovídá, že toto
je návrh, vše se musí dořešit, i otázka parkoviště.
Pan Melč navrhuje zeď postavit z přírodního
kamene. Pan Mgr. Vostatek navrhuje prodloužit
cestu za chatami u řeky a vytvořit tak delší
promenádu, cestu zpevnit např. kamínky. Paní

Žádost již byla zaslána, aby se stihnul termín.
13.2. Připojení obce do akce „Vlajka pro
Tibet“
Již několikrát se obec Roztoky zapojila do
mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.
V loňském roce se zapojilo do kampaně 752 obcí
a měst. Kampaň je připomenutím 59. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,
které bylo potlačeno armádou ČLD a zahynulo
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starostka uvažuje o možnosti požádat o dotaci na
cyklostezku do Višňové. Dále se diskutuje o
způsobu přemostění k Višňové, pan Vostatek
navrhuje přívoz jako nejrychlejší a nejlevnější
řešení. Je možná i lávka, už bylo předběžně
diskutováno s CHKO. Vše samozřejmě záleží na
finančních zdrojích, jaké se podaří zajistit. Paní
starostka shrnuje: zahájí se jednání s chataři o
cestě kolem jejich chat, je nastolena úvaha o
zpracování projektu na způsob přemostění i
z důvodu možné žádosti o dotaci, a také navrhuje
podívat se na starší projekt komunikace, který již
vznikl v minulosti. Ke všemu se můžou vyjádřit
občané, uvítala by to.
Masopust: 17. února od 14 hod na návsi
v Městečku, bez průvodu, byly osloveny všechny
okolní obce, aby se zúčastnily. Je potřeba tým na
zajištění, kdo má zájem, ať se prosím ozve paní
starostce.
Akce Cirkus ve škole: představení k 35. výročí
školy: 6. až 11. května, o všem bude včas
podrobněji informováno. Obec přispěla částkou
30 000 Kč.
Máje: v sobotu 12. května.
Dětský den: bude na hřišti v sobotu 2. června, je
nutné se domluvit s TJ Roztoky.
Koncert členů České filharmonie v kostele sv.
Petra na Křivoklátě: předběžný termín 9. června
Do závěrečné diskuze přispěla i paní Bulantová
apelem na revitalizaci kuchyně v budově MŠ, vaří
se v zastaralých podmínkách, vše se sype pod
rukama, v kuchyni je spousta oprav, situace
začíná být neúnosná. Paní starostka odpovídá, že
se vše zdrží stavbou nové trafostanice, která je
nezbytná. Projekt na modernizaci kuchyně se
nyní zpracovává.
Také obecní úřad projde rekonstrukcí,
k nahlédnutí je návrh studie, která se zabývá
vnitřními úpravami včetně řešení bezbariérového
přístupu, i úpravou prostranství před úřadem.
Dále se zastupitelstvo věnuje tématu staré
úpravny vody, její opravou. Pan Prokůpek
navrhuje, aby byly nejprve instalovány nové
okapy.
Téma komunikace a sdílení informací: Pan Melč
požaduje zapsat větu, že neposkytl paní starostce

svůj e-mail záměrně. Paní starostka podotýká, že
v tom případě má pan Melč smůlu, že nemá
k dispozici elektronicky zasílané materiály a
podklady k jednáním zastupitelstva.
Paní Číhařová se ptá na kontejner na papír na
sídlišti, zastupitelé se shodují, že vyzkouší dát
jeden k dispozici, je nabídnut nevyužívaný ze
školy. Pan Prokůpek poznamenává, že by to
mohlo více přispět k obecnému povědomí o
třídění odpadu.
Pan Melč vznáší opětovný dotaz na řešení
existence stavby chemické kanalizace. Paní
starostka odpovídá, že OÚ nemá podklady k této
stavbě, upozorňuje na chybějící dokumenty.
Pokud nejsou dokumenty, není možné takovou
stavbu považovat za reálnou. Pan Melč trvá na
svém, stavbu prý stavěl otec pana Mgr. Vostatka.
Starostka i místostarosta znovu opakují, že k této
stavbě chybí dokumenty, paní Číhařová vyzývá
pana Melče, pokud o nich ví, ať napoví, kde
hledat. Paní starostka uzavírá téma s tím, že
dokumenty byly opětovně dohledávány, ale dosud
nebyly nalezeny.
15. Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
vyjádření, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení. Členové návrhové komise
jednomyslně potvrdili, že přednesené návrhy na
usnesení byly správně formulovány a o všech
návrzích na usnesení bylo řádně hlasováno
v souladu s jednacím řádem obce Roztoky. Bylo
schváleno všech 24 návrhů na usnesení.
Paní starostka poté poděkovala všem přítomným
za účast na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky a ukončila jednání v 21.55 hod. Sdělila,
že další veřejné zasedání se bude konat dne 6. 3.
2018 pravděpodobně v 17.30 v zasedací místnosti
OÚ Roztoky.
Pozn. ke stížnosti pana Hůly: Pozvánka na jednání
zastupitelstva byla v pořádku vyvěšena dne
23.1.2018 na obě úřední desky (na elektronickou i
pevnou). Je nutné sledovat obě pevné úřední desky
před úřadem, nikoliv pouze tu, co ústí na Skákandu.
Paní starostka bude zveřejňovat pozvánku na
jednání zastupitelstva navíc na vývěsce u Jednoty,
ovšem s prodlením 1 – 2 dnů (nejedná se o úřední
desku) .
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Přehled o hospodaření obce v roce 2017
V roce 2017 měla obec celkové příjmy ve výši 24.602.791,85 Kč, z toho daňové příjmy 14.819.158,06 Kč,
nedaňové příjmy 750.444,76 Kč, kapitálové příjmy 161.840,00 Kč a transfery 8.871.349,036 Kč. Celkové
výdaje roku 2017 byly ve výši 19.379.485,42 Kč, z toho běžné výdaje 9.036.637,62 Kč a kapitálové
výdaje 10.342.847,80 Kč.
Daňové příjmy se skládají z přeposlaných daní finančního úřadu a z místních poplatků. Nedaňové příjmy
se skládají z poskytování vlastních služeb, pronájmů. Kapitálové příjmy se skládají z prodeje pozemků a
majetku obce. Transfery jsou dotace, které obec obdrží. Z rozpočtu obce se hradí zejména závazky
vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, výdaje na vlastní činnost obce v její
samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, výdaje spojené
s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, závazky vyplývající pro obec z uzavřených
smluvních vztahů v jejím hospodaření.
Mezi běžné výdaje patří například údržba silnic v obci 165.381,- Kč (montáž zpomalovacího prahu, oprava
komunikací), oprava chodníků na sídlišti v částce 244.304,- Kč. V roce 2017 obec pořádala několik akcí,
např. dětský den, koncert filharmonie, posvícení, vítání občánků, máje, den seniorů, rozsvěcování
vánočního stromku, dále obec chodí gratulovat našim jubilantům. Celková částka na kulturu činila částku
92.981,16 Kč.
Obec platí členské příspěvky na dopravní obslužnost, které byly v roce 2017 v částce 105.900,- Kč, dotaci
pro ZŠ a MŠ v částce 300.000,- Kč. V roce 2017 byly poskytnuty dotace spolkům, fyzickým osobám,
sdružením apod. v celkové částce 340.000,- Kč a dary v částce 42.440,- Kč. Pořízení nových odpadkových
košů v odpadovém hospodářství ve výši 8.714,-, pytle na odpady v částce 6.887,- Kč, odvoz odpadů,
bioodpadů, včetně uložení na skládce přišlo na 270.155,87 Kč. Údržba veřejné zeleně v obci, osázení
květinami, nákup travního semene, recyklovatelné sáčky pro pejsky, drobné opravy na zahradních strojích
v celkové částce 76.500,63 Kč. Obec poskytuje na základě smlouvy dotaci pečovatelské službě, která
v roce 2017 činila částku po vyúčtování 84.000,- Kč. Obec zajišťovala chod své jednotky SDH, která činila
částku celkem 904.795,- Kč, přičemž prostřednictvím kraje byla poskytnuta dotace ve výši 227.678,- Kč.
Dále obec zajišťuje provoz obecního úřadu, např. nákup ochranných pomůcek (2.288,78 Kč), nákup
kancelářských potřeb (43.845,46 Kč), platba úroků (23.833,70 Kč), nákup pohonných hmot (79.938,23
Kč), platba za telefony, internet (59.320,33 Kč), poštovní služby (8.545,- Kč), poplatky bankám (61.981,Kč), právní služby (329.378,- Kč), licenční poplatky programů, software služby (150.860,- Kč), ostatní
služby jako např. doprava, zhotovení geometrických plánů, zpracování dokumentací, revize, kontroly,
mobilní aplikace v celkové výši 281.996,46 Kč. Provoz ZŠ a MŠ jako voda, elektřina, materiál v celkové
výši 600.058,90 Kč. V roce 2017 obec pořídila nový traktor Honda na sekání trávy v hodnotě 124.990,Kč, hasičům nové auto CAS Tatra T 815 v celkové částce 7.656.601,- Kč, přičemž dotace na pořízení byla
ve výši 6.875.910,- Kč. Dále obec nechala zhotovit novou místní komunikaci ke hřbitovu v částce
428.972,- Kč, výjezd na hlavní komunikaci U Křížku v částce 361.388,30 Kč a novou místní komunikaci
na parcele č. 180/28 a 180/29 V Chaloupkách v částce 1.726.878,40 Kč. K jezu byly zakoupeny a
zabudovány nové prvky fitness zařízení v částce 49.970,- Kč. Na silnici k nádraží byly pořízeny dvě solární
lampy v celkové částce 48.133,- Kč.
Splátky dvou úvěrů činily v roce 2017 částku 1.574.980,- Kč.
Podrobnější informace budou obsaženy v závěrečném účtu obce, který bude zveřejněn do 30.6.2018.
MK
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KLID POKRAČUJE I V ZIMĚ
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Poměrně teplý průběh zimy s minimálním množstvím srážek má vliv i na množství mimořádných událostí
a to zejména v našem kraji. Od posledního vydání Roztockých listů povolalo KOPIS v Kladně roztocké
hasiče pouze dvakrát. Poprvé v sobotu 20. ledna odpoledne, když v katastru obce Zbečno, resp. chatové
oblasti Újezd n. Zbečnem vzplála chata. Její uživatel požár objevil v jeho zárodku a ihned zalarmoval přes
linku 150 pomoc. Operační středisko ihned povolalo poměrně velký počet sil a především techniky.
Roztočtí hasiči vyrazili na poměrně těžko přístupné místo oběma zásahovými vozidly a k jejich překvapení
dorazili na 10 km vzdálené místo jako první, tedy hned po policistech našeho obvodního oddělení.
Požár se naštěstí obyvateli chaty ve spolupráci s policisty podařilo udržet pod kontrolou a v době příjezdu
roztockých po rozmáčené louce se „pouze“ kouřilo ze střechy za komínem přilehlým k chatě. Po rychlém
průzkumu se jednotka rozdělila na dvě skupiny. Jedna s jedním útočným proudem v dýchacích přístrojích
vyrazila do podkroví, kde se pomocí páčidel dostala k plamenům, které stačily zasáhnout jen střechu.
Druhá se pustila do odkrývání plechové krytiny, aby se dostala k požáru zvenčí. Následně poblíž místu
události dorazily jednotky ze Zbečna, Stochova, za nimi s automobilovým žebříkem z Berouna. Po
rozmáčené louce si nikdo další netroufl. Chvíli poté se podařilo požár lokalizovat. Roztočtí přetlakovým
ventilátorem následně odvětrali vnitřní prostory chaty. Na pomoc při rozebírání vnější stěny chaty, která se
vznítila od procházejícího kouřovodu, přijeli ještě hasiči z Křivoklátu a dokonce až z Chyňavy. Po necelé
hodině a půl se jim podařilo dostat až k ohnisku požáru a ten definitivně zlikvidovat. Včasným odhalením a
rychlým zásahem se tak podařilo minimalizovat škody, které požár způsobil.
O týden později
v noci ze soboty na
neděli
povolalo
operační
středisko
v Kladně
roztocké
znovu. Tentokrát do
naší obce, kde bylo
zapotřebí
otevřít
zamčené dveře bytu
v bytovém
domě,
jehož majitelka si
zapomněla
klíče.
Během pár minut
dojeli
hasiči
na
místo.
Pomocí
speciálního nářadí za asistence policie otevřeli dveře tak tiše, že ani nevzbudili v bytě spící malé dítě. Poté
se teď už šťastná majitelka dušovala, že klíče už nikdy nezapomene. I druhý zásah tedy skončil dobře.

Foto: archiv hasiči
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Školení a cvičení:
17. ledna

Cyklické školení obsluhy motorových pil v Rakovníku

19. ledna
Školení vedení zásahu při dopravních nehodách a způsobu uplatnění náhrad za tzv.
likvidační práce
26. ledna

Praktické školení obsluhy vozidlových navijáků

HASIČI RADÍ:
Čistění spalinové cesty
V roce 2016 bylo zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti tohoto nařízení jsou nově uvedeny v zákoně 133/1985 Sb., a další
podrobnosti o revizi a údržbě ve Vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty ze dne
22. ledna 2016.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a
jejich komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a
kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud nejde spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, lze provést čistění
vypalováním (komíny odolné proti vyhoření), kde však vypalování smí provádět pouze oprávněná osoba.
Seznam oprávněných osob dle kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest je volně
přístupný na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz)

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Pevné

Kapalné

Celoročn Sezónní Celoročn Sezónní
í provoz provoz í provoz provoz
Čištění
spalinové
cesty
Kontrola
spalinové
cesty
Čištění a
kontrola
spalinové
cesty

revizi po stanovené lhůtě,
50 000 Kč.

3 × za
rok

2 × za
rok

2 × za
rok

1 × za
rok

Plynné

1 × za
rok

Revizi spalinové cesty
provádí
opět
pouze
oprávněná osoba (viz.
výše) a to případě
zavádění nového komínu
do provozu, při instalaci
nového
topidla
připojeného do komínu
nebo po požáru komínu.

Za celoroční provoz se
počítá používání déle než
1 × za rok
1 × za rok
6 měsíců po sobě.
V případě, že čištění,
kontrola nebo revize
provedeny
1 × za nejsou
2 × za rok
1 × za rok
stanoveným způsobem,
rok
nebo je-li předána zpráva
o čištění, kontrole nebo
může být oprávněné osobě podle požárního zákona uložena pokuta ve výši do
1 × za
rok

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Leden v MŠ
Ani v lednu jsme v MŠ nezaháleli. Začátek roku si děti užívaly s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“,
připomněly si koloběh času, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu… Každý se snažil zapamatovat,
který měsíc je ten jeho – kdy se narodil. Pohádku si děti nakonec i pěkně samy zdramatizovaly. Také jsme
navštívili divadlo v Rakovníku. Děti se těšily na představení Krejčíka Honzy, ve kterém s dětmi upevňoval
poznatky o ročním období, měsících i dnech v týdnu. Děti nejvíce potěšily veselé písničky, při kterých si
mohly i zatancovat. Nakonec všechny přítomné překvapila polštářová bitva, takže děti odjížděly opravdu
plné zážitků. Nikolka při odchodu přišla panu Krejčíkovi spontánně poděkovat za jeho pěkné vystoupení.
Následovalo povídání o lesní zvěři, protože v zimě myslíme na zvířata, a když je zima tuhá, rádi jim
přineseme něco k snědku do krmelce. Děti poznávaly zvířata na obrázcích i podle parohů, dozvídaly se o
tom, jak které zvíře žije a dokonce si mohly i pár vycpaných zvířat prohlédnout. Pozvali jsme si do MŠ i
lesního pedagoga pana Ing. Ondru Šedivého z ISLČR, který kromě poutavého vyprávění o lesní zvěři děti
i zkoušel, co už vědí a dokonce jim i předvedl zvuky, které můžeme v lese slyšet. Paní učitelky také
zahrály dětem pohádku „O Smolíčkovi“, kterou jsme využili i k poučení o tom, jak se chovat k cizím
lidem, které neznáme. Své znalosti o lesní zvěři si pak děti mohly ještě procvičit při pohádkové cestě za
hajným Robátkem. Všechny skupinky dětí Robátka našly, po cestě splnily všechny připravené úkoly a po
krátkém rozhovoru s hajným o tom, jak se v lese máme chovat, si zasloužily i drobnou odměnu.
V MŠ pořádáme často různé tematické dny. V lednu to bylo „Šálování“. Každý si přinesl z domova šálu,
kterou využil při nejrůznějších činnostech. Cvičilo se se šálou, porovnávaly se barvy, velikosti, vyráběla se
šála z papíru, děti si své šály zdobily stavebnicemi, stavěly si z nich cestičky, učily se šály skládat,
relaxovalo se na šálách, šály se využily při spolupráci ve dvojicích i ve velkých skupinách i při
procvičování početních představ dětí. Ve třídě starších dětí na to všechno jeden den nestačil.
Dalším takovým speciálním dnem byl „Den pro mého tátu nebo dědu“. Jedno odpoledne jsme do školky
pozvali tatínky i dědečky, aby si společně s dětmi pohráli. Předvedla se auta na dálková ovládání i jiné
elektronické hračky. Stavělo se ze stavebnic, hrálo s padákem, cvičilo, přetahovalo lanem. Odpoledne si
všichni užili a i tatínkové, kteří se nejprve trošku obávali co je čeká, odcházeli spokojeni.
Dalším tématem našich činností bylo poznávání lidského těla. Lidské tělo jsme se učili pojmenovávat
zvenku, ale děti se dozvěděly i co je uvnitř a jak to funguje.
Děti si užily prožitkové učení, kdy nápaditě výtvarně ztvárnily dané téma. Hrály si na doktory, záchranáře,
pacienty i nemocnici. Poprosili jsme i Zdravotní záchrannou službu, která má sídlo v naší vesnici, zda by
dětem nepřijela ukázat sanitku. Vyšlo to. Neměli žádný výjezd, tak domluvené dopoledne záchranáři
přijeli před MŠ a ochotně dětem vše ukázali a vysvětlili. Kdo znal odpovědi na jejich otázky, odnesl si i
malý dáreček. Někdo si zahrál na nemocného na nosítkách a všichni se mohli do sanitky podívat. Nakonec
nám zablikali, zahoukali a jeli si opět rychle připravit auto k výjezdu. Děkujeme za zajímavé zpestření
našich činností.
G.T.
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Škola má narozeniny aneb slavíme celý rok
Škole je 35 a my Vás zveme – slavte s námi! Uvádím přehled hlavních akcí:
8. března – ODPOLEDNÍ VEČÍREK
23. března – NOC S ANDERSENEM
květen – CIRKUS VE ŠKOLE
červen – PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE + LOUČENÍ S PÁŤÁKY
Všechny uvedené akce jsou určeny pro širokou veřejnost, s výjimkou Noci s Andersenem. Ale to vlastně
není tak úplně pravda, protože nám mnozí ochotní dospělí tradičně pomohou s Noční hrou a na
Půlnočníčkovo překvapení Vás taky pozveme.
Přesné termíny květnových a červnových oslav dáme včas vědět.

ZJ

Jak to tenkrát bylo… - z kroniky školy
Stavba školy byla zahájena 1. května 1980 jako investiční akce „Z“. Do konce roku byla zajištěna celková
připravenost k provádění montáže. V roce 1981 bylo plánováno dílo v hodnotě 2 mil. Kčs. Rozhodující pro
výstavbu byl rok 1982. Stavba byla dokončena, provedena omítka, vnitřní instalace, rekonstruována
trafostanice a instalováno vybavení budovy. K 31. lednu 1983 byla škola – o půl roku dříve než
předpokládal registr stavby – dokončena. Vyrostl školní pavilon v hodnotě díla 4 514 000 Kčs, který může
být chloubou obce. Občané odpracovali téměř 38 000 hodin. Poděkování si zaslouží organizace NF, místní
závody, ÚSP Leontýn a mnoho brigádníků i řemeslníků z Křivoklátu a okolí. Osobním příkladem byl pro
všechny pracovníky předseda MNV v Křivoklátě Slavoj Kejla. Vybavení školy zajistil Josef Vávra,
zástupce ředitele ZŠ v Křivoklátě.
V úterý 1. února 1983 byla základní škola pro žáky 1. - 4. ročníku v Křivoklátě – Roztokách slavnostně
otevřena. Proudy návštěvníků si prohlédly školní prostory – krásné třídy, vybavené kabinety, jídelnu, která
bude až do další výstavby sloužit i jako školní družina a další zařízení. Za přítomnosti štábu čs. televize a
pracovnice ČTK zahájili žáci v nových třídách vyučování ve druhém pololetí školního roku 1982 – 83.
Citováno ze školní kroniky – před 35 lety zapsala ředitelka Jiřina Dušková
Zápis do ZŠ Roztoky proběhne dne 10.4.2018 a do MŠ dne 15.5.2018.
Časy a bližší informace budou včas upřesněny.
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Povodně zlobily předky odjakživa – I
Mohutná záplavová vlna, která se přihnala po řece Berounce a po Rakovnickém potoce 13. srpna 2002,
nastolila otázku, zda jde o jev novodobý, nebo se musely s povodněmi potýkat i naši předkové. Hned
zkraje vás uklidním zjištěním, že se nebesa nehněvají jenom na nás. Archivní záznamy potvrzují, že
problémy s vodou z Berounky a z Rakovnického potoka měli obyvatelé regionu už před pěti sty lety. Je
zajímavé, že většina „vodních“ pohrom přicházela náhle a nečekaně, s velikou rychlostí. Proto i škody,
způsobené vodou, bývaly poměrně značné. Nejvíce to odskákala obydlí na soutoku řeky Berounky s
Rakovnickým potokem. Zalistujme archiváliemi a připomeňme si nejrozsáhlejší a nejzhoubnější povodně.
Nejstarší záznam týkající se velké vody je z roku 1529. „Byly hned dvě, brzy za sebou. Voda vzala pod
zámkem (rozuměj pod hradem Křivoklát) dva haltéře s rybami a mnoho chalup poškozeno,“ píše se v
registrech křivoklátského panství. Další pohroma přišla už za dva roky. „Na den sv. Filipa a Jakuba L. P.
1531 sebrala voda rychle stoupající všechny lávky a veškerá stavení v Budách. Též rozmetala oba mlýny,
jeden horní a druhý dolejší na soutoku potoka se Mží“ (tak se tehdy nazývala řeka Berounka – pozn. T. B.).
Během následujících sto let zazlobila velká voda ještě několikrát: v letech 1560, 1567, 1620, 1651 a 1655.
„Stoletá“ voda na Berounce a Rakovnickém potoce přišla v roce 1698 a historické prameny o ní
zaznamenaly: „Velká povodeň smetla draslárnu, koželužnu a mlýny, židovskou chalupu u draslárny.
Utonulo 33 kusů dobytka, zahrady a luka neužitečnými učiněny jsou.“ V té době bylo osídlení kritické
oblasti ještě tak řídké, že voda ničila většinou jen v Křivoklátě a okolních vsích na dolním toku potoka, v
Roztokách, Zbečně a Račicích na Berounce, resp. tehdejší Mži. Křivoklátská farní kronika přináší krátký a
nekonkrétní zápis o povodni z roku 1784. Uvádí jen, že „byla povodeň zhoubnější předešlé.“
Bohaté na velkou vodu bylo i 19. století. Dokazuje to hned několik zápisů v kronikách. Např. roku 1812
byly uneseny proudem Rakovnického potoka dcery panského bednáře až do řeky. Byly však zachráněny
Josefou Dondovou, dcerou roztockého převozníka. Letopisci odevzdaně konstatují, že řeka zuřila opět v
roce 1827. Více víme o povodni v roce 1845. „Byla velká zima, že takovou padesát let nikdo nepamatoval.
Mrazy a silný led vydržely až do Velikonoc.
Dne 26. března se ledy hnuly a dva dny
nato přišla velká voda, která se té z roku
1784 vyrovnala. Potok zle řádil. Všechny
mosty pobořil a mnoho škody na domech
natropil. V Roztokách šla voda řeky nad
mostní
oblouky.“
Tolik
kronikář.
(Pokračování příště)
Tomáš Bednařík
Popiska k fotografii:
Téměř pokaždé, když se zvedla voda
v Berounce nebo v Rakovnickém potoce, „odnesla“ to Švarcova pila, dříve tzv. „Dolní mlýn“ ležící na
soutoku potoka a řeky. Foto archiv autora
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