OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

pozdějších předpisů), je možné zasílat přání a
osobně gratulovat pouze seniorům, kteří vyplní
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
za účelem „Gratulace k životnímu jubileu“.
Formulář je k dispozici na webových stránkách
obce a v kanceláři OÚ.

ápis do mateřské školy pro školní rok
2019/2020.
Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky, se bude konat dne
7.5.2019 od 15:30 hod.

Z

ostky.
Oznamujeme, že byla provedena revize
mostků v majetku obce. Mostek u úpravny
vody byl pro jeho kritický stav úplně uzavřen.
Též most na Paraplíčko, který je za železničním
viaduktem, patří k obci. Třetí mostek přes potok u
hlavní silnice před křivoklátskou školou je ve
velmi špatném stavu. U všech mostků budeme
řešit jejich opravu.
……………………………………………………

M

M

áje.
Zveme všechny občany na Staročeské
máje dne 11.5.2019. Od 14:00 hod. bude před
domem starostky zahájen průvod obcí –
v průvodu bude hrát, tak jako loni, Plzeňský
lidový šraml, v 19:30 bude u mostu porážení
krále a od 20:00 se v Hotelu Roztoky koná
májová zábava, hrát bude Kastelán a vstupné
bude 100,- Kč. Sólo pro krále májů bude ve 20:30
hod. Vstupenky bude možné zakoupit již při
průvodů obcí. Koupí vstupenky lze i třeba jen
přispět na pořádání této již tradiční akce.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO KRONIKÁŘE
Jmenuji se Lukáš Pech, Roztoky považuji za svůj
domov. Bydlím zde s rodinou, mám v Roztokách
mnoho příbuzných, přátel a známých, se kterými
jsem denně v kontaktu a mám tak přehled o dění
v obci, na kterém se i jako člen SDH Roztoky
podílím.
Na nabídku pozice kronikáře jsem reagoval
především pro svůj zájem o regionální a lokální
historii, díky čemuž znám řadu kronikářů a řadu
kronik jsem v minulosti prostudoval.
Mým nejbližším cílem je, se s roztockou kroniku
co nejlépe seznámit a navázat na výbornou a
rozsáhlou práci pana PhDr. Tomáše Bednaříka. V
budoucnu chci zajímavé pasáže z kroniky
představovat na stránkách Roztockých listů v
občasné „rubrice kronikáře“.
Zároveň chci dát občanům Roztok možnost
zasílat podněty a informace o událostech v obci,
které považují za zaznamenáníhodné na email
kronikar.roztoky@gmail.com a přímo se tak
podílet na obsahu kroniky. Ze zaslaných podnětů
si po ověření vyhrazuji možnost jejich
zaznamenání do obecní kroniky.
Doufám, že jako kronikář budu mít možnost
zaznamenávat především radostné události ze
života v naší obci a těším se na osobní setkání na
některé z nich.
S pozdravem
Lukáš Pech

en dětí v Roztokách.
Po roce se Obec Roztoky ve spolupráci s TJ
Roztoky opět chystá zorganizovat v areálu u
jezu odpoledne pro děti. Dne 2.6.2019 mezi 14. a
17. hodinou by měly být připraveny soutěže,
zábavná stanoviště i ceny pro účastníky. K
bezproblémovému zajištění celé akce Obec
Roztoky vyzývá dobrovolníky, kteří by chtěli
pomoci, aby se ozvali co nejdříve, nejpozději do
22.5.2019 na telefonní číslo paní starostky 778
546 438 nebo do kanceláře obecního úřadu
313558113. Přivítáme i sponzorské dary – ceny
pro děti do soutěží. Děkujeme.

D

K

oncert.
V sobotu 15.6.2019 od 19:00 hod se bude
konat v kostele sv. Petra na Křivoklátě již
čtvrtý koncert členů České filharmonie.
Předprodej vstupenek bude od 3.6.2019
v kanceláři OÚ. Omlouváme se, ale Obec
Roztoky nebude zajišťovat svoz občanů ke
kostelu sv. Petra na Křivoklátě.
ratulace jubilantům.
Obec Roztoky informuje, že v souvislosti
se zavedením souhlasu se zpracováním
osobních údajů dle čl. 7 a násl. Nařízení
/EU/2016/679/GDPR (a dle platného zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

G
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Zápis č. 5/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
20.3.2019 od 17:00 hodin v budově OÚ
Roztoky.

8.

Různé
9.1.

Poskytnutí

finančního

příspěvku
9.2. Revokace a přijetí nového
usnesení o schválení finančního daru
9.3. Zadávací podmínky pro VŘ na
kuchyň v MŠ
9.4.
Stanovení
poplatku
za
výlepovou plochu – volby do Evropského
parlamentu
9.4. Akce Hodina země
9.
Podněty a náměty občanů
10.
Diskuze
11.
Závěr

Přítomní zastupitelé: 7
Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková, Ing. Lenka Peterková, Martin
Mikovec, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek
Omluvení zastupitelé: RNDr. Petr Dvořák, Ing.
Vladimír Melč
Počet přítomných občanů: 17
Zapisovatel: Roman Texl
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková,
Martin Mikovec

Zastupitelé prodiskutovali návrhy několika úprav
programu (vypuštění bodu č. 4, upravené
číslování, oprava ve spojení Den Země) a shodli
se na tomto znění:

1. Zahájení, schválení programu jednání
Jednání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková
a řídila průběh jednání. V úvodu
přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je
přítomno 7 z 9 zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starostka uvedla, že dnešní
jednání zastupitelstva bylo svoláno na základě
pozvánky, která v souladu se zákonem o obcích
byla zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a
na internetu. Upozornila, že z jednání je
pořizován zvukový záznam.

Program jednání po diskuzi:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Pozemkové záležitosti
4. 1. pozemek p.č. 469/30 –
SoBSML o služebnosti a právu
provést stavbu
4. 2. pozemek 586/2 – projednání
prodeje nebo pronájmu části pozemku
4. 3. pozemky 187/11, 17, 18,19 a
187/35 – sml. o umístění stavby
4. 4. pozemek 566/1 – souhlas
s prodejem
4. 5. pozemek 601/25 a část 601/10
– projednání odkupu
5. Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
6. Konkurz na ředitele školy – vyhrazení
pravomoci ZO
7. Různé
7. 1. Poskytnutí finančního
příspěvku
7. 2. Revokace a přijetí nového
usnesení o schválení finančního daru
7. 3. Zadávací podmínky pro VŘ na
kuchyň v MŠ
7. 4. Stanovení poplatku za
výlepovou plochu – volby do Evropského
parlamentu
7. 5. Akce Hodina Země
8. Podněty a náměty občanů
9. Diskuze
10. Závěr

Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu
jednání
2.
Určení ověřovatelů zápisu
3.
Kontrola usnesení
4.
Projednání změny Jednacího řádu
Zastupitelstva obce Roztoky
5.
Pozemkové záležitosti
5. 1. pozemek p.č. 469/30 –
SoBSML o služebnosti a právu provést stavbu
5. 2. pozemek 586/2 – projednání
prodeje nebo pronájmu části pozemku
5. 3.pozemky 187/11, 17, 18,19 a
187/35 – sml. o umístění stavby
5. 4.pozemek 566/1 – souhlas
s prodejem
5. 5.pozemek 601/25 a část 601/10
– projednání odkupu
6.
Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
7.
Konkurz na ředitele školy –
vyhrazení pravomoci ZO
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Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje upravený program jednání
Výsledek hlasování: Pro…………7………Proti
……0………..Zdržel se …0………….
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Kontrolní výbor se též zabýval kontrolou
hospodárnosti likvidace kotelny a pan Roman Texl
k tomu přednesl zprávu. Bylo konstatováno, že
likvidace byla provedena společností, která jako
jediná byla ochotna likvidaci provést. Nebylo
konstatováno, že byla likvidace nehospodárná.
Pro obdobné případy je třeba kontrolovat
provádění prací, stanovit kontrolní dny a veškeré
práce zapisovat do deníku. Zpráva je též přílohou
zápisu.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Lenka Peterková navrhla jako ověřovatele zápisu
z dnešního jednání Lucii Jedličkovou a Martina
Mikovce, zapisovatele Romana Texla.

4. Pozemkové záležitosti
4.1. Pozemek p.č. 469/30 – SoBSML o
služebnosti a právu provést stavbu

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovatele zápisu paní Lucii
Jedličkovou a pana Martina Mikovce,
zapisovatele pana Romana Texla.
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti
..0.............. Zdržel se .....0...........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Společnost Coprosys a.s. přeložila návrhy smluv
k zatížení pozemku VB a o právu provést stavbu
na pozemku p.č. 469/30 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Společnost na uvedeném pozemku
provede uložení kabelu. Souhlas s uložením
kabelu na tomto pozemku zastupitelstvo
projednalo na minulém zasedání. (usnesení č.
2019/02/06 – 12)
Návrh smluv zastupitelé obdrželi v materiálech
pro jednání. V bodě č. 4 článku I. Původního
návrhu bylo doplněno: 4. Věcné břemeno bude na
části pozemku přesně vymezeno geometrickým
plánem, který bude součástí smlouvy o zřízení
služebnosti na pozemku a to v nezbytně nutném
rozsahu. Věcné břemeno bude zpoplatněno
částkou 100,- Kč za 1 m2 bez DPH.

3. Kontrola usnesení
Pan Roman Texl přednesl kontrolní zprávu, ve
které zhodnotil úkoly z minulého zasedání:
- starostce sjednat schůzku se zástupcem ČEZ k
prověření možností vedení VN v obci do
20.3.2019 - splněno
- finančnímu výboru prověřit případný finanční
přínos z umístění kontejnerů na papír v obci do
20.3.2019 - splněno
- starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického posudku ihned" – úkol trvá
- statostce požádat projektanta na budovu OÚ o
schůzku do 20.3.2019 – úkol trvá
- starostce požádat ČEZ energetické služby s.r.o.
o schůzku týkající se veřejného osvětlení do
20.3.2019 – úkol trvá

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 4 : Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o služebnosti pozemku (zřízení věcného
břemene) pro pozemek p.č. 469/30 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu dle návrhu se
společností Coprosys a.s., se sídlem Na kopci
239, 537 05 Chrudim, IČO 45534152. Návrh
smlouvy je součástí zápisu.

Zpráva Kontrolního výboru je přílohou tohoto
zápisu.

Výsledek hlasování: Pro ...7........... Proti
.....0........... Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 5 : Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku dle návrhu se
společností Coprosys a.s., se sídlem Na kopci
239, 537 05 Chrudim, IČO 45534152 pro
pozemek p.č. 469/30 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Návrh smlouvy je součástí zápisu.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva a zprávu
kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti
..0.............. Zdržel se ......0..........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování: Pro ...7...........
....0............ Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti

GP jako pozemek p.č. 566/5 o výměře 10 m2 a
s požadavkem na deklaraci, že obec neuplatňuje
předkupní právo a nemá v úmyslu na pozemku
cokoliv vybudovat.

4. 2. Pozemek 586/2 – projednání prodeje nebo
pronájmu části pozemku

Pozemek se nachází u státní silnice vedoucí
k nádraží pod břehem silnice cca 80m od cestičky
do Chaloupek.

Obec již v roce 2017 obdržela požadavek paní
Alice Masarovičové na prodej části pozemku p..č.
586/2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Pozemek chce
využít pro parkování a skladování dřeva. Na
pozemku do budoucna plánuje VSOR realizaci
přeložky výtlačného řadu.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 7 : Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí s prodejem části pozemku
p.č.566/1 označeného dle GP č. 857-90/2018
jako pozemek p.č. 566/5 o výměře 10m2,
neuplatňuje vůči tomuto oddělenému pozemku
předkupní právo a nemá v úmyslu na něm
cokoliv vybudovat.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 6 : Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
záměr
budoucího
prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 586/2
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu jehož část bude
přesně vymezena GP.

Výsledek hlasování: Pro ......7........
........0........ Zdržel se .....0...........
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro ........0...... Proti
.......6......... Zdrželi se .......1 (Egertová).........
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

Proti

4.5. Pozemek 601/25 a část 601/10 – projednání
odkupu
Obec Roztoky obdržela nabídku od ČD, a.s.
k odprodeji pozemku p.č. 601/25 a části pozemku
p.č. 601/10 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
Pozemek p.č. 601/25 se nachází v místě vstupu na
cestičku kolem kolejí. Pozemek má rozlohu
228m2 za cenu 60.000,- Kč, která byla stanovena
soudním znalcem a nelze ji měnit.
K tomuto tématu proběhla širší diskuze a na
závěr nechala paní starostka hlasovat o návrzích
na usnesení.

4.3. Pozemky 187/11, 17, 18,19 a 187/35 – sml.
o umístění stavby
Společnost
Jednota,
spotřební
družstvo
v Rakovníku předložilo návrh vedení tras
přípojek po pozemcích obce s požadavkem o
souhlas se stavebním záměrem.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 –6: Zastupitelstvo obce
Roztoky uděluje souhlas k umístění a
k realizaci stavby „Novostavba prodejny
COOP (včetně technického a dopravního
příslušenství)“ na pozemcích p.č. 446, 187/37,
187/36 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu a souhlasí
s navrhovaným stavebním záměrem.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti
.........0....... Zdržel se ...0.............
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje koupi pozemku p.č. 601/25
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře 228m2
od společnosti České dráhy, a.s., IČO
70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, PSČ 11015 za celkovou kupní
cenu 60.000,- Kč a pověřuje starostku
k provedení všech úkonů vedoucích k uzavření
kupní smlouvy.

4.4. Pozemek 566/1 – souhlas s prodejem
Obci Roztoky byla doručena žádost o stanovisko
k prodeji části pozemku p.č. 566/1 označené dle
5

Výsledek hlasování: Pro .....7.........
.......0......... Zdržel se .......0.........
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti

Aleš Bulant, Ing. Pavel Ptáček,
Vostatek, Karel Zeman

Výsledek hlasování: Pro ......6...............Proti ...1
(Ing. Peterková)............. Zdržel se ................
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí nabídku ke koupi
části pozemku p.č. 601/10 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od společnosti České dráhy, a.s.,
IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, PSČ 11015 a pověřuje starostku
vstoupit do jednání o rozloze pozemku
k prodeji a jeho ceně.
Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti
.......0......... Zdržel se .......0.........
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7. Různé
7.1. Poskytnutí finančního příspěvku
Domov pro seniory Centrum NA VERANDĚ
BEROUN zaslalo Obci Roztoky žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení
elektrických polohovacích postelí.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje finanční dar pro ústav
CENTRUM VE VERANDĚ BEROUN, z.ú.,
IČO 03187276, se sídlem Wagnerovo nám.
1541, 266 01 Beroun ve výši 1000,- Kč. O
poskytnutí daru bude sepsána darovací
smlouva.

5. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
Příjmy 1 - 2/2019
Výdaje 1 -2/2019

Mgr. Tomáš

2.916.445,34 Kč
1.470.899,19 Kč

Stav účtu k 20.3. 2019 je:
ČS 10.060.711,80 K
ČNB 13.274.672,67 Kč

Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti ...1
(Egertová).............
Zdržel
se
.1
(Bednaříková)...............
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

6. Konkurz na ředitele školy – vyhrazení
pravomoci ZO
V pátek dne 1.2.2019 bylo na ÚD obce
zveřejněno vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a
MŠ V zahrádkách Roztoky. Přihlášky budou
přijímány do 29.3.2019 do 12h. Někteří
zastupitelé požadovali vyhradit si pravomoc
rozhodovat o jmenování ředitele školy.

7.2. Revokace a přijetí nového usnesení o
schválení finančního daru
Na minulém zasedání ZO zastupitelstvo schválilo
usnesení 2019/02/06 – 6, ve kterém chybělo
určení doby poskytování daru. Starostka podala
návrh na jeho revokaci a přijetí nového usnesení.

Návrh na usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky v souladu s § 84 odst. 4) zákona
č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc rady dle
§ 99 odst. 2) a § 102 odst. 2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb. rozhodnout o jmenování ředitele
ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky dle § 166
odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o možnosti
nejmenovat žádného z kandidátů a ve věci
možnosti konkurz zrušit.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky revokuje usnesení č. 2019/02/06 –
6.
Výsledek hlasování: Pro ......7........
........0........ Zdržel se ..........0......
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

Návrh nového usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje finanční dar pro paní
Zuzanu Fraňkovou, trvale bytem Roztoky 132,
270 23 Křivoklát na dopravu jejího syna

K tomuto bodu probíhala půlhodinová diskuze.
Postupně se vyjádřili: Ing. Jiří Lindner, Mgr.
Martina Pidrmanová, Mgr. Lucie Jedličková, Ing.
Jana Volemanová, Ing. Lenka Peterková, Ing.
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Davida do Základní školy pro žáky se
specifickými poruchami chování na Zlíchově
do maximální výše 190 Kč/den. Částka bude
proplácena měsíčně po předložení potvrzení
školy o počtu dní, které daný měsíc David ve
škole absolvoval. Dar bude poskytnut za
období školního roku 2018/2019 od 1. února
2019 do 30. června 2019. O poskytnutí daru
bude sepsána darovací smlouva.
Výsledek hlasování: Pro ......7........
..........0...... Zdržel se ......0..........
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/03/20 – 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky stanovuje cenu za výlep plakátů
na jedné plakátovací ploše ve výši 300,- Kč za
každý započatý 0,5 m2. Plakátovací plocha v
obci Roztoky určená pro volební kampaň je
pod Obecním úřadem.
Výsledek hlasování: Pro .....7.........
......0.......... Zdržel se ......0..........
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti

Proti
7.5. Akce Hodina Země
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce
zavedená Světovým fondem na ochranu přírody
(WWF). První ročník se konal v roce 2007 v
Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo
atraktivním způsobem upozornit na změnu
klimatu. Během let se tato úspěšná akce rozšířila
do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v
měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České
republice.
Letos vychází poslední sobota na 30.března 2019.
V minulých letech se naše obec do akce zapojila,
proto starostka navrhuje, zapojit se do akce i tento
rok a to zhasnutím veřejného osvětlení v obci od
20:30 do 21:30
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20- 15: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí se zapojením obce do
mezinárodní akce Hodina Země zhasnutím
veřejného osvětlení dne 30.3.2019 v době od
20.30h do 21.30h.

7.3. Zadávací podmínky pro VŘ na kuchyň
v MŠ
Byla oslovena společnost se zkušenostmi s VŘ na
kuchyně, která předložila nabídku na administraci
VŘ na kuchyň. Zatím nebyla uzavřena smlouva.
VŘ na celou rekonstrukci kuchyně by mělo být
rozděleno na stavební část, kde předpokládaná
hodnota
zakázky malého rozsahu je cca
4.716.225,83 Kč bez DPH a na dodávku
gastrotechnologie ve výši 4.501.255,00 Kč bez
DPH. Toto VŘ by mělo proběhnout ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
Zadávací podmínky budou zpracovány až po
podpisu příkazní smlouvy, přičemž doba realizace
VŘ na stavbu by měla být do konce května, na
gastro přibližně do července.
Zastupitelstvo se dohodlo, že se sejde na
mimořádném zastupitelstvu v dubnu, aby
odsouhlasilo podmínky výběrového řízení.
Dále se diskutovalo o zajištění dodávky
stravování pro ZŠ a MŠ Roztoky, v případě
zahájení stavby před koncem školního roku
2018/2019 a v případě pokračování ve školním
roce 2019/2020.

Výsledek hlasování: Pro .....7.........
............0.... Zdržel se .........0.......
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

7.4. Stanovení poplatku za výlepovou plochu –
volby do Evropského parlamentu

Proti

7.6. Zpráva finančního výboru
Předsedkyně fin. výboru Lenka Egertová
přednesla zprávu, která bude přílohou zápisu OZ.

V souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu obec obdržela požadavek na
stanovení částky za výlep plakátů ve volební
kampani. Dle stanoviska Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a hnutí nemůže
být výlep zdarma, ale musí být oceněn.
Výlepovou plochou k použití pro volební kampaň
v obci je určena plakátovací plocha pod Obecním
úřadem.
Návrh usnesení:

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/03/20 – 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu
finančního výboru č. 3/2019 z kontroly konané
dne 13.3.2019.
Výsledek hlasování: Pro ....7.......... Proti
.......0......... Zdržel se .....0...........
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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7.7. Odkoupení pozemků č. 234/7 a 187/33
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu

se zabýval otázkou vybudování nové trafostanice
u kotelny. Zpochybňoval nutnost stavět
trafostanici a své tvrzení podložil kalkulací.
Poukázal na jiné možnosti řešení vedení kabelů.
Obec bude spolupracovat s panem Remišem a
pokusí se dále jednat se společností ČEZ.

K odkupu těchto pozemků obdržela obec
nabídku. Zastupitelé vyjádřili k nabídce kladné
stanovisko. Dále se bude jednat o ceně.
Návrh usnesení:

Pan Čech poukazoval na špatné solární osvětlení
na silnici k nádraží. Paní starostka přislíbila, že je
nechá opětovně prověřit. Vznesl dotaz na
tepelnou izolaci nad jídelnou MŠ Roztoky. Paní
starostka předložila termovizní kontrolu. Dle
měření je vše v pořádku.

Usnesení č. 2019/03/20 – 17: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí nabídku ke
koupi pozemků p.č. 234/7 o výměře 129m2 a
187/33 o výměře 168 m2 a pověřuje starostku
k zahájení jednání o odkupu s jejich
majitelem. Cena za 1m2 pozemku bude
stanovena po projednání s majitelem.
Výsledek hlasování: Pro .....7.........
.......0......... Zdržel se .......0.........
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Pan Ing. Peterka vznesl dotaz, jestli nemůže další
prověřování nutnosti výstavby trafostanice
ohrozit nebo oddálit rekonstrukci kuchyně. Na
toto téma proběhla další diskuze, do které se
zapojilo mnoho přítomných.

Proti

Pan Zeman by rád nechal vystavět různé
informační prvky pro turisty i místní u nádraží.
Paní starostka uvedla, že se tímto již zabývala,
v současnosti není kam. Obec tak hodlá činit na
pozemcích, které nově odkoupí od Českých drah,
a.s.. Také vznesl požadavek, aby obec oslovila
SŽDC, které spravuje veřejné WC, na jejich
zprovoznění.

7.8. Zahájení prací na změně Územního plánu
Zastupitelé obdrželi přehled nabídek ke
zpracování změny ÚP. Na základě nabídek a
referencí se zastupitelstvo rozhodlo navázat
spolupráci s paní Ing. Danou Pokojovou.
8. Podněty a náměty občanů
Pan Rajtr žádal o posunutí bodu č. 9 Podněty a
náměty občanů na začátek jednání. Zastupitelé
zváží tento podnět. Dále žádal o řešení
přeplněných kontejnerů u školy. Starostka
přislíbila přidání nových kontejnerů. Paní
starostka v tomto bodě žádá občany, aby nežádali
pracovníky obce o odvoz bioodpadů, zvláště,
když je toho větší množství. Obec má ve sběrném
dvoře velký kontejner, kam je možné bioodpad
(trávu , odpad z prožezávek keřů nebo stromů)
uložit. Toto si však musí každý provést sám. Ve
výjimečných případech je Obec
ochotna
spolupracovat, ale je nutné se předem domluvit.
Pan Zeman žádal o umístění kontejnerů na plasty
a sklo k nádraží. Paní starostka tento požadavek
bere na vědomí.

Pan Vostatek upozornil na nutnost řešit rozvody
vody v ZŠ Roztoky o letních prázdninách. Ve věci
bude dále jednáno. Zastupitelstvo jednalo ve věci
budování nového prostoru na uskladnění kol v
MŠ. Ve věci se dále vyjádří učitelky a
vychovatelky. Poté dojde k realizaci.
Pan Ing. Bulant upozornil na proběhlou revizi
herních prvků na zahradě MŠ. Některé prvky je
nutné opravit, některé bohužel úplně vyřadit. Z
jednání vzešla nabídka paní starostky na pořízení
nového herního prvku.
9. Diskuze
Cirkus, který měl proběhnout 9. - 10. dubna, se
vyjádřil, že nepřijede, neboť cena za zábor
veřejného prostranství dle Vyhlášky o místních
poplatcích je moc vysoká. Paní starostka bude ve
věci dále jednat a nabídne cirkusu prostor vedle
školy.

Pan Ing. Bulant se dotazoval na oranžové značení
v obci. Pan Remiš značení všem přítomným
vysvětlil, že jde o zaměřování kabelů pro ČEZ
technologií GPS. Náhodou byl u toho. Pan Remiš
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Zastupitelé dále jednali ve věci revitalizace
úpravny vody. Čeká se na vyjádření druhého
statika.

–
kontrolu usnesení
–
kontrolu hospodaření a rozpočtová
opatření
–
zapojit se do akce Hodina Země
–
zprávu finančního výboru
–
nabídku ke koupi pozemků p.č. 234/7 o
výměře 129m2 a 187/33 o výměře 168 m2

V nejbližší době by se obec měla dohodnout na
právníkovi. Čeká se na další nabídky.
Stále je snaha obce realizovat hřiště u školy, které
bude menších rozměrů. Paní starostka osloví
projektanta.

ZO ukládá:
–
starostce navázat spolupráci s paní Ing.
arch. Danou Pokojovou (změna Územního plánu)

Akce – Ukliďme Česko (6. dubna v sobotu), Čistá
Berounka (27. dubna v sobotu), Čarodějnice (30.
dubna), Máje (11. května)

Další jednání by mělo konat v dubnu 2019
vzhledem k nutnosti co nejrychleji uveřejnit
zadávací podmínky pro výběrové řízení na
rekonstrukci školní kuchyně. Přesné datum bude
vyvěšeno.

10. Závěr

Starostka ukončila jednání ve 20:30
Dne: 20. 3. 2019
Zapsal: Roman Texl
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková
Martin Mikovec
Starostka: Ing. Lenka Peterková
…................................................
Mistostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
…...........................................

Shrnutí veřejného jednání:
ZO schvaluje:
–
program jednání
–
ověřovatele zápisu a zapisovatele
–
smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti
pozemku (zřízení věcného břemene) pro pozemek
p.č. 469/30 v k. ú.
–
smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku dle návrhu se společností Coprosys a.s.
–
souhlas k umístění a k realizaci stavby
„Novostavba
prodejny
COOP
(včetně
technického a dopravního příslušenství)“ na
pozemcích p.č. 446, 187/37, 187/36
v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu
–
souhlas s prodejem části pozemku
p.č.566/1 označeného dle GP č. 857-90/2018 jako
pozemek p.č. 566/5 o výměře 10m2
–
koupi pozemku p.č. 601/25 v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu o výměře 228m2 od společnosti
České dráhy, a.s.
–
vyhrazení pravomoci rady dle § 99 odst. 2)
a § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
rozhodnout o jmenování ředitele ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky
–
finanční dar pro ústav CENTRUM VE
VERANDĚ BEROUN
–
revokaci usnesení č. 2019/02/06 – 6
–
finanční dar pro paní Zuzanu Fraňkovou
–
cenu za výlep plakátů na jedné plakátovací
ploše pro volby do Evropského parlamentu

Zápis č. 6/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
11.4.2019 od 18:30 hodin v budově OÚ
Roztoky.
Přítomní zastupitelé: 8
Ing. Lenka Peterková, Eva Bednaříková, Lenka
Egertová, Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír
Melč, Martin Mikovec, Roman Texl, Mgr. Tomáš
Vostatek
Omluvení zastupitelé: RNDr. Petr Dvořák
Počet přítomných občanů: 7
Zapisovatel: Lenka Egertová
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Roman
Texl
1. Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 18:40 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 8 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

ZO bere na vědomí:
–
nabídku ke koupi části pozemku p.č.
601/10 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu od
společnosti České dráhy
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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.

Úkol ze zápisu č. 3/2018
Úkol

starostce podepsat žádost a smlouvu o
smlouvě budoucí na zřízení VB s ČEZ
Distribuce,
a.s.- termín do 6.2.2019
TRVÁ

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Projednání zadávacích podmínek pro VŘ na
kuchyň v MŠ
4. Kontrola hospodaření
5. Podněty a náměty občanů
6. Diskuze
7. Závěr
Návrh usnesení:

sjednat schůzku s firmou ENES, s. r.o.
a uzavřít dohodu o provedení zápočtu –
termín
do
6.2.2019
TRVÁ
starostce požádat firmu N+N –
Konstrukce
a
dopravní
stavby
Litoměřice,
s.r.o.
o
prohlídku
všech můstků v majetku obce – termín
do 6.2.2019
TRVÁ

Usnesení č. 2019/04/11 – 1: - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje program tohoto
jednání.
Výsledek hlasování: Pro
Zdržel se
0
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Úkol ze zápisu č. 4/2019

Proti 0

Úkol

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Status

starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického
posudku
ihned
TRVÁ

Po schválení usnesení upozornil pan Vladimír
Melč na chybějící bod jednání – Kontrola
usnesení. Zároveň dodal, že nemá přehled, co je
již vyřízeno a co ne. K tomu sdělila starostka, že
toto veřejné zasedání bylo svoláno hlavně kvůli
bodu 3 a kontrola usnesení proběhne na dalším
zastupitelstvu obce konané v měsíci květnu, jak
bylo původně avizováno. Pan Roman Texl, jako
předseda kontrolního výboru sdělil, že pečlivě
eviduje všechny úkoly od začátku volebního
období a jejich plnění. Vždy je kontrola přílohou
zápisu. Podle schváleného jednacího řádu
zastupitelstva obce přílohy nejsou zveřejňovány,
ale jsou vždy v tištěné formě k nahlédnutí na
obecním úřadu.

starostce požádat ČEZ energetické
služby s.r.o. o schůzku týkající se
veřejného
osvětlení
do
20.3.2019
TRVÁ
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
paní Evu Bednaříkovou a pana Romana Texla.
Zapisovatelem určila paní Lenku Egertovou.
Návrh usnesení:

Úkoly ze zápisu č. 2/2018
Úkol

Status

Usnesení č. 2019/04/11 - 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Evu
Bednaříkovou a pana Romana Texla a
zapisovatelem paní Lenku Egertovou.

Status

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.
TRVÁ

Výsledek hlasování: Pro
Zdrželi se
0
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Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Proti 0

3. Projednání zadávacích podmínek pro VŘ na
kuchyň v MŠ
Zastupitelé obdrželi zadávací podmínky pro
výběrové řízení na akci „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně MŠ Roztoky 193“.
Starostka přednesla hlavní body pro zadání
podmínek výběrového řízení.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle
rozpočtů celkem 4 716 225,-- Kč.
Podstatné náležitosti zadávací dokumentace
(skladba zadávací dokumentace):

jeho zadání, které nikdo neschvaloval. Upozornil
na problém s kanalizací a jejího napojení na
stávající vedení, dále pak chybně zadaný počet
strávníků, jehož počet by mohl vést ke snížení
energetické náročnosti a tím pádem by mohla
odpadnout nutnost výstavby trafostanice.
Doporučuje projekt předělat a zjistit možnosti
předělání kanalizace, demografický vývoj obce
s ohledem na územní plán obce.
Starostka odmítla tvrzení, že byl projekt
zpracování podle špatně zadaných podkladů.
Podklady byly předány na základě požadavku
školy pro možnost uvařit 200 obědů. Současná
kapacita je pouze 150 obědů. Dále sdělila, že se
nejdříve dle požadavků počtu obědů navrhla
gastrotechnologie a až pak stavební část projektu
a dále že výstavba trafostanice není pouze pro
účely modernizace kuchyně, ale i pro Jednotu a
okolí. K navrženému řešení kanalizace starostka
přečetla vyjádření projektanta, který kanalizaci
konzultoval s firmou Ravos a navrhl řešení, které
je zakomponované v současném projektu,
Dále pan Vladimír Melč přečetl různé druhy
gastro vybavení a jeho energetické náročnosti a
porovnával toto vybavení se školní kuchyní
v Lužné, kde se vaří 300 obědů a s naším
projektem pro 200 obědů, přičemž v Lužné mají
celkovou energetickou náročnost nižší než je naše
projektovaná. Upozornil např. i na projektované 2
myčky na 540 talířů, které určitě nebudeme
v plné míře využívat při daném počtu vařených
jídel.
Pan Jiří Prokůpek informoval zastupitele o své
návštěvě v nově zrekonstruované kuchyni
v hotelu U Sýkory, porovnával hlavně ceny
gastrotechnologií a stavebních prací dle našeho
projektu s cenami v hotelu a doporučil
zastupitelstvu zvážit předělání projektu. Starostce
předal kontakt na majitele hotelu.
Starostka obce sdělila, že projekt byl zpracován
dle podmínek stanovených školou a podkladů
z kuchyně. Vysvětlila, že obec je veřejným
zadavatelem zakázek, musí si nechávat na vše
dělat projekt, musí být splněny odlišné
hygienické podmínky s ohledem na školku a
školu.

- Výzva k podání nabídky a podmínky a
požadavky pro zpracování nabídky
- Formulář pro prokázání splnění technické
kvalifikace
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení
- Zadávací dokumentace – obchodní podmínky
formou návrhu o dílo
Na profil zadavatele se dále přiloží: položkový
rozpočet pro jednotlivé profese:
- Stavba
- Kanalizace + voda
- Vzduchotechnika
- Vytápění
- Elektroinstalace
V podmínkách je stanovena lhůta pro zhotovení
díla 80 dnů, záruka v délce 60 měsíců. Zahájení
prací nejpozději od 1. 7. 2019. Hodnocení
nabídek se bude provádět podle kritéria:
Ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH. VŘ by mělo být
vyhlášeno kolem 23. 4. 2019
a nabídky
přijímány do 10. 5. 2019. – Je však s ohledem na
kompletaci možné lhůtu odložit. Nabídky budou
přijímány do kanceláře zpracovatele zadávacích
podmínek společnosti RTS, a.s. Brno.
Rozprava:
Pan Vladimír Melč se dotazoval, proč je hodnota
zakázky „jen“ 4 716 225,-- Kč, když dle projektu
je cena úplně jiná. Starostka sdělila, že celý
projekt dle zpracovatele výběrového řízení je
třeba z praktických důvodů rozdělit na stavební
část a část na dodávku technologií. Pan Vladimír
Melč dále informoval zastupitele a přítomné
občany o špatně provedeném projektu, hlavně
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Připustila, že v soupisu technologie by mohly být
nesrovnalosti, ale odmítla projekt nechat
kompletně předělat, ale pouze zkontrolovat
navrženou gastrotechnologii. Zastupitelstvo se
však má vyjádřit k zadání VŘ pro stavební práce.
Po dlouhé diskuzi se většina zastupitelů dohodla
neschvalovat zadávací podmínky pro VŘ na
kuchyň v MŠ z důvodu pochybností o kvalitě
projektu.
Starostka toto tvrzení odmítla. Též sdělila, že
očekávala zdržovací taktiku. Všichni zastupitelé
se mohli k projektu vyjádřit, bylo na něj vydáno
stavební povolení a více jak rok jej měla
k nahlédnutí ve skříni.
V závěru zastupitelé uložili starostce oslovit další
2 projektanty, kteří by na základě reálného zadání
projekt
zrevidovali
a
zpracování
nové
dokumentace nejpozději do 31.8.2019.
Termín splnění úkolu: 31. 8. 2019
Zastupitelstvo obce ukládá panu Vladimíru
Melčovi sepsat reálné zadání pro předělání
projektu. Termín splnění úkolu: ihned
Pan Tomáš Vostatek provede porovnání s nově
vybudovanou školní kuchyní v Hudlicích.

Ostatní převody v rámci paragrafů.

4. Kontrola hospodaření
Příjmy 1 – 3/2019
4.456.217,40 Kč
Výdaje 1 – 3/2019
2.092.591,20 Kč
Stav účtu k 11. 4. 2019 je:
ČS
10.826.972,78 Kč
ČNB 13.361.769,87 Kč

Výsledek hlasování: Pro
Zdrželi se
0

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/04/11 - 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
1/2019, které je přílohou tohoto zápisu
Výsledek hlasování: Pro
Zdrželi se
0
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Proti 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4.2. Rozpočtová opatření ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 2, které se týká
navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích o
částku 142 120,- Kč. V příjmech pol. 1122 - daň z
příjmů za obec a ve výdajích § 6399 ostatní
finanční operace.
Jedná se o daň z příjmů práv. osob za obec, která
se jen proúčtuje.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/04/11 - 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2019.
8

Proti 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Podněty a náměty občanů
Pan Čech – upozornil na chybu v minulém zápise
v bodě 8. Podměty a náměty občanů, kde vznesl
dotaz na tepelnou izolaci nad kuchyní MŠ a ne
jídelnou. Starostka zopakovala, že nad kuchyní se
dle projektu vyndal škvárobeton a dávala se
foukaná tepelná izolace.

4.1. Rozpočtová opatření na vědomí
Dne 25. 3. 2019 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 1, které se týkalo navýšení
rozpočtu o částku 1.045.300,- Kč – dotace kraj, v
příjmech pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery
ze SR a ve výdajích:

Pan Prokůpek – doporučuje pro lepší přehlednost
psát v zápisech nejen ceny bez DPH, ale i ceny
s DPH. Dále zda by se nemohlo provizorně vařit
v období rekonstrukce školní kuchyně v hospodě
U Křížku.

50.000,- Kč § 3612 - byt – podlahy, kuchyňka
200.000,- Kč § 6171 - správa – nový zaměstnanec
789.300,- Kč § 6171 - správa – nespecifikované
rezervy

Pan Bulant – vývoj se zahradním domkem pro
potřeby školky. Pan Tomáš Vostatek sdělil, že
požadovaný domek byl odebrán z prodeje, našel
nový, který by se mohl umístit k plotu u skleníku

6.000,- Kč § 6409 - členství Sdružení místních
samospráv.
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sousedního pozemku. Z důvodu dodržení
podmínek umístění stavby prověří
veškeré
informace na stavebním úřadu Křivoklát. Pan
Bulant ještě dodal, že např. v Hornbachu ho lze
zakoupit vč. podlahového roštu.

Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu a
kontrolnímu
výboru
provést
kontrolu
v příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola, V Zahrádkách, Roztoky.
Termín: do 22. 5. 2019
Pan Tomáš Vostatek děkuje všem zúčastněným
na akci „Ukliďme Česko“.

6. Diskuze
Pan Vladimír Melč informoval zastupitele, že se
12. 4. 2019 stěhuje záchranka do budovy IZHS
a navrhuje dát do zápisu:

7. Závěr
Závěr z jednání zastupitelstva obce Roztoky na
veřejném zasedání konaném dne 11. 4. 2019:
ZO schvaluje:
- program jednání
- ověřovatele zápisu a zapisovatelku
- rozpočtové opatření č. 2/2019
ZO neschvaluje:
- aby Ing. Lenka Peterková nesla plnou
osobní odpovědnost za stav a provoz
budovy IZHS
ZO bere na vědomí:
- informaci o příjmech a výdajích za období
1 – 3/2019
- informaci o stavu účtu k 11. 4. 2019
- rozpočtové opatření č. 1/2019
ZO ukládá:
- starostce oslovit další 2 projektanty na
zrevidování
projektu
rekonstrukce
kuchyně MŠ a zpracování nové projektové
dokumentace. Termín do 31. 8. 2019
- pan Vladimíru Melčovi sepsat reálně
podmínky
pro
předělání
projektu
rekonstrukce kuchyně. Termín: ihned
- starostce vyvolat jednání s projektantem
ohledně výstavby hřiště. Termín: do 22. 5.
2019
- finančnímu a kontrolnímu výboru provést
kontrolu u příspěvkové organizace.
Termín: do 22. 5. 2019
Starostka ukončila jednání ve 21:00.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/04/11 - 5: Zastupitelstvo obce
bere na vědomí, že budova IZHS je od 12. 4.
2019 plně zprovozněna a je si vědomo
skutečnosti, že kolaudace stavby byla záměrně
a účelně zmanipulována paní starostkou a
z tohoto důvodu zastupitelstvo obce schvaluje,
že paní Ing. Lenka Peterková jako fyzická
osoba nese plnou osobní odpovědnost za stav a
provoz této budovy. O této skutečnosti nechť
bezodkladně informuje veškeré uživatele této
budovy.
Výsledek hlasování: Pro
6
Zdrželi se

1 (Melč)
Proti
1 (Jedličková)

Usnesení č. 5 nebylo schváleno.
Pan Vladimír Melč opakovaně upozorňuje na
špatně ohodnocenou budovu IZHS z důvodu
nevyfakturování všech dodávek. Dále požaduje
harmonogram
výběrového
řízení
na
ředitele/ředitelku školy. Paní Lucie Jedličková
sdělila, že komise se sejde 2. 5. 2019,
zastupitelstvo obce pak 22. 5. 2019.
Projekt rekonstrukce OÚ:

Předpokládaný termín následujícího veřejného
zasedání zastupitelstva byl stanoven na 22. 5.
2019 od 17.00h v zasedací místnosti v budově
OÚ.
Dne: 11. 4. 2019
Zapsala: Lenka Egertová
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková,Roman
Texl
Ing. Lenka Peterková - starostka
Mgr. Tomáš Vostatek - místostarosta

Projektant nedodal upravený projekt
Projekt multifunkční hřiště:
Projektant zatím nabídku výstavby největšího
možného hřiště se zachováním ochranného pásma
nedodal.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce zařídit
schůzku s projektantem.
Termín: do 22. 5. 2019
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MĚSÍC VE ZNAMENÍ POŽÁRŮ A NEHOD
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Po týdnu zásahového klidu vyjížděli roztočtí společně s berounskými hasiči v sobotu 23. března večer na
dopravní nehodu, při které se střetlo divoké prase s osobním vozidlem na silnici vedoucí od „Červeného
kříže“ směrem na Karlov. Asi 35 kilogramového kance, který zůstal zaklíněný pod přední částí vozidla,
museli hasiči vyprostit přizvednutím havarovaného vozidla. Řidič na rozdíl od divočáka vyvázl bez
zranění, na vypůjčeném vozidle ale vznikla docela velká škoda. Hned druhý den ráno povolalo operační
středisko několik jednotek hasičů k požáru chaty v katastru obce Branov, v chatové oblasti v „Zádolí“.
Roztočtí dorazili na místo jako první a zjistili, že po zatopení v kamnech došlo ke vznícení dřevěné stěny
za nimi. Požár se jim pomocí dvou proudů podařilo rychle lokalizovat a následně ve spolupráci s kolegy
z Křivoklátu a Berouna po rozebrání části stěny i zlikvidovat. Nájemkyni chaty, která byla z události jen
trošku v šoku, se jinak nic nestalo.
Celých 10 dnů pak měli roztočtí klid, než je ve čtvrtek 4. 4. odpoledne vyslalo KOPIS k dopravní nehodě
Renaultu Clio na silnici vedoucí z Karlova do Nového Jáchymova. Jeho řidič nezvládl v zúžení pod
Hořejším rybníkem jeho řízení, a auto se po nárazu do betonových zátarasů převrátilo na bok. Společnými
silami roztočtí s berounskými staršího řidiče vyprostili a poskytli mu předlékařské ošetření, než se na místo
dostavila RZP z Roztok. Po vyšetření příčiny nehody roztočtí silnici vyčistili od úlomků vozidla a
použitých sorbentů, kterými zasypali uniklé provozní kapaliny.
Opět téměř dvěma týdny relativního klidu začalo ve středu 17. dubna roztockým perné období. Za
soumraku je operační středisko vyslalo k dopravní nehodě dvou vozidel, která se střetla na nebezpečné
křižovatce na Karlově u bývalé „norkárny“. Řidička vozidla Škoda Yeti nedala přednost na „stopce“
řidičce vozidla Alfa Romeo, do jehož boku se trefila. Silný náraz odhodil vozidlo několik metrů do pole.
Bohužel, i přes rychlou pomoc řidičky druhého vozidla a svědků nehody a následnou odbornou péči
roztockých záchranářů, lékaře z Berouna a leteckých záchranářů, žena zraněním způsobeným bočním
nárazem na místě podlehla. Roztočtí hasiči jednak pomáhali při akutní resuscitaci a především se věnovali
protipožárním opatřením na vozidlech a zasypání uniklých provozních kapalin. Následně ve spolupráci
s kolegy z Berouna a policisty z Rakovníka zajišťovali bezpečnost provozu na křižovatce až do vyšetření
zřejmě jasné příčiny nehody. Poté je velitel zásahu odeslal zpět na základnu.
O dva dny později, o Velký pátek odpoledne, je operační středisko společně s dalšími dobrovolnými
jednotkami z Nového Jáchymova, Broum, Kublova, Skryjí a profesionály z Hořovic vyslalo k požáru
lesního porostu v NPR Týřov. Kouř v lese zpozoroval jeden z turistů a zavolal na tísňovou linku. Místo
požáru bylo bohužel pro velkou hasičskou techniku nepřístupné a hasiči museli vodu na místo donést
v kbelících a podobných nádobách asi kilometr pěšky. Na místo se naštěstí dostal terénní automobil
skryjských, který s malou nádrží vody likvidaci požáru hrabanky o rozměrech cca 2 x 4 metry hasičům
značně ulehčil. Požár vznikl zřejmě po nedbale uhašeném ohništi a naštěstí se v suchém a poměrně
větrném počasí nestačil rozšířit do přilehlých strmých kopců. Ani sobotní sváteční odpoledne neměli
roztočtí hasiči klid. Opět po druhé hodině odpolední jim byl vyhlášen poplach. To když v Lašovicích
nedbalostí vznikl požár travního porostu, který se velmi rychle rozšířil na plochu cca 20 x 50 metrů, a
ohrožoval přilehlý rodinný dům a zasáhl dřevěnou kůlnu. Díky efektivnímu nasazení hasičů z několika
jednotek se ho podařilo rychle lokalizovat a za několik desítek minut i zlikvidovat.
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Zatím naposledy, a letos už po jednatřicáté, vyjížděli roztočtí společně s rakovnickými kolegy k dopravní
nehodě dvou osobních vozidel, která se v neděli 21. dubna krátce před polednem střetla v nepřehledné
zatáčce na silnici vedoucí z Nezabudic na Malou Bukovou. Posádky obou vozidel měly tentokrát velké
štěstí, že se nikomu z nich nic nestalo, i když škoda na obou vozidlech bude značná. Roztočtí na místě
provedli protipožární opatření, zasypali uniklé provozní kapaliny, společně s policisty roztockého oddělení
uzavřeli místo nehody pro veškerý provoz a vyčkali na příjezd hasičů z Rakovníka a následně dopravních
policistů. Po vyšetření nehody počkali na místě do příjezdu vozidla odtahové služby a poté vozovku
uklidili.
Dle tohoto výčtu „mimořádných událostí“, které se v posledních týdnech udály v našem okolí, hasiči
nabádají všechny občany, aby se po silnicích pohybovali rozvážně a vzhledem k aktuálnímu suchému,
větrnému a relativně teplému počasí byli zvláště opatrní při manipulaci s otevřeným ohněm v přírodě i
zahradách. Oheň se dokáže šířit velice rychle a může způsobit velké škody!

POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obcí Roztoky si Vás dovoluje pozvat na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
které se koná v úterý 30. dubna 2019 od 20.00 hodin
na tradičním místě na louce nad vodojemem.
Letos je zpestřeno LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM, který vychází už v 19:30 hodin od prodejny
COOP v Roztokách.
Občerstvení zajištěno pro všechny, buřty zdarma pro ty nejrychlejší!
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Konec března a duben v MŠ
Koncem března jsme si v MŠ povídali o dopravě. Děti si připomněly, jak a čím můžeme cestovat a jak se
bezpečně pohybovat
v okolí
silnice.
Poznávali jsme tvary
a barvy dopravních
značek a ti větší si
říkali i co která
dopravní
značka
v Roztokách
znamená.
S tímto
tématem souvisela i
pozvaná návštěva.
Přišli za námi dva
příslušníci místního
oddělení Policie ČR
a dětem vyprávěli o
své
práci.
S obrázkovým
příběhem
dětem
připomněli, jak se
správně přechází, jak
se správně cestuje autem i jak se správně jezdí na kole. Přinesli s sebou i svoje vybavení, takže si děti
mohly prohlédnout i vyzkoušet, co policista ke své práci potřebuje. Nakonec jsme se ještě mohli podívat do
policejního auta. A když nám při odjezdu zablikali a zahoukali na rozloučenou, každý chtěl být policistou
až vyroste. Moc děkujeme za zajímavou návštěvu.
A s povídáním o dopravě souvisel i výlet, který jsme všichni začátkem dubna podnikli. Navštívili jsme
Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka. Prohlédli jsme si staré párovky i motorové
lokomotivy. Děti se svezly na úzkorozchodné dráze, viděli jsme, jak funguje točna, mohli jsme se podívat
na pracoviště strojvůdce a topiče, prošli jsme se halou, kde se mašinky opravují, nahlédli jsme i do
vnitřních expozic s modely a moc se nám líbilo, jak zrovna roztápěli Všudybylku. Nakonec si mohly děti
samy koupit drobný upomínkový předmět a paní učitelky také nakupovaly. Do školky jsme si přivezli
krásné CD s pohádkami o mašinkách z muzea, takže jsme ještě několik dní po výletu mohli poslouchat
poutavé železniční pohádky z našeho okolí, ke kterým se budeme rádi vracet.
Jaro už opravdu přišlo, takže naše další povídání v MŠ bylo o přírodě. Všichni jsme se vypravili do
Stříbrňáku za podléškami. A našli jsme i sasanky a fialky a po cestě jsme obdivovali krásně rozkvetlé
stromy plné včeliček a čmeláků. A protože naše Země má v dubnu svátek, povídali jsme si o tom, že si ji
musíme chránit a společně s dětmi jsme přicházeli na to proč a jak. A tak nám ve školce vyrostl les plný
odpadků a my je posbírali a roztřídili. Děti se seznámily s novým slovem „recyklace“ a dozvěděly se, co
znamená. Snažili jsme se být dobrými kamarády nejen mezi sebou, ale i s rostlinkami a zvířátky.
Pozorovali jsme semínka, jak klíčí a rostou a na procházkách jsme si všímali, kde všude a jaké jsou
v Roztokách kontejnery na odpad. Také jsme hledali, co všechno krásného už můžeme v přírodě objevit a
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nelíbilo se nám, když jsme viděli, že nějaký nepořádník nevěděl, kam odpadky patří. Nakonec jsme naší
Zemi vymysleli a sepsali společné přání k jejímu svátku a spolu se zdařilými obrázky rozkvetlých stromů
pověsili na nástěnky v MŠ. Mezi dětskými přáníčky nechybělo: „Ať na sobě nemá žádný nepořádek“, „Ať
kytičky i stromy hezky rostou“, „Ať je to tu krásné“ nebo „Ať se zeměkouli líbí, jak se chováme.“ Koncem
dubna pak ještě děti využily své znalosti o ochraně přírody na pohádkové cestě po fáborkách za Bobem a
Bobkem. Králíci z klobouku dětem připravili úkoly, které všichni pečlivě plnili, a když na konci cesty děti
ještě pomohly Bobovi a Bobkovi uklidit nepořádek kolem, zasloužili si všichni velkou pochvalu, dobrůtku
a dárečky pro hry do MŠ.
Za probouzející se jarní přírodou jsme se vydali s většími dětmi i na první jarní turistiku na Branov. Tam
jsme se svezli s autobusem pana Kohouta, ale zpátky jsme šlapali pěšky. Napřed jsme se ale podívali, kde
bydlí naše kamarádka z MŠ a navštívili jsme jednu babičku. Zbyl čas i na hry na pěkném dětském hřišti. A
posilněni svačinkou jsme vyrazili na cestu. Na louce u Branova jsme hledali pampelišky, ale zatím jich
bylo málo. V lese jsme poznávali jarní kytičky a viděli jsme vzácné tisy. Z pěšinky nad řekou jsme
poznávali okolí Roztok. Slyšeli jsme plno ptáčků, viděli jsme, jak už jsou čiperní mravenci, a dokonce na
nás na pěšince k Permonu čekali i dva zajíčci. Všichni zvládli cestu bez problémů, pěkné počasí jsme si
užili a snad jsme se i něco nového dozvěděli. Už se těšíme na další výlet do přírody.
Blížily se také svátky jara – Velikonoce. Ve školce jsme se na ně dobře připravili. Společně se ZŠ proběhlo
v MŠ velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti. Barvila se vajíčka, zdobily perníčky, vyrábělo se
ozdobné papírové vajíčko i velikonoční dekorace z proutků a pletly se pamihody. S dětmi jsme zasely
osení a každý si ho domů odnášel pěkně nazdobené. Vyráběla se přáníčka a učili

jsme se velikonoční říkanky. Doufáme, že i všichni ostatní příjemně strávili velikonoční svátky a přejeme
všem pohodové rozkvetlé a voňavé jaro.
G.T.
Foto: archiv školky
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JAK TO BUDE S KUCHYNÍ?
Školní kuchyně, která denně vaří pro děti ve školce, pro žáky ve škole a pro několik cizích strávníků,
zhruba pro 130 lidí každý den má již dávno odzvoněno. V roce 2017 se začala připravovat studie, podle
které se připravil projekt na celkovou rekonstrukci. Budova školky byla v roce 2015 zateplena, proto se
navrhovala taková kuchyň, aby nebyla narušena vnější obálka budovy a okna byla zachována. Zpracovat
studii a dále dobrý projekt, obzvláště v prostorách, které nelze z velké části dispozičně upravovat je těžký
oříšek. Pro vyhotovení studie byla vybrána společnost s výbornými referencemi, která má dlouholeté
zkušenosti s návrhy provozů školních kuchyní a mnohdy se dokonce podílela na opravách projektů, které
byly špatně navrženy.
Zadání bylo jednoduché. Na požadavek školy se má ve školní kuchyni uvařit 200 obědů.
Aby vše mohlo být propočítáno, byly předloženy podklady, z nichž se vycházelo. Podkladem byly
jídelníčky, spotřební koš, počty uvařených jídel, dispoziční řešení staré kuchyně, nároky na provoz,
obsluhu, dopravu jídel atd. Z toho byl zpracován návrh resp. studie, která navrhla rozmístění zařízení pro
varnu, ale i zázemí pro kuchařky, sklady, prostory pro přípravu jídel a pro obsluhu jídlonosičů pro cizí
strávníky.
Dle studie byl zpracován projekt, který též dělala stejná společnost. V projektu kuchyně bylo navrženo
zařízení (projekt pro gastro technologii) schopné uvařit požadovaný počet jídel, jeho přesné umístění,
nároky na energie, umístění zdrojů vody, odpady, odvětrání.
Dle projektu pro gastrotechnologii byl vypracován projekt pro stavební úpravy kuchyně. Byla
navržena vedení odpadů, rozvody vody, kudy a jak bude pracovat vzduchotechnické zařízení pro odvětrání
kuchyně, kde bude jaká zásuvka a vedení elektroinstalací, topení, zda dveře mají být umístěny tam či jinde.
Několikaměsíční práce, konzultace, řešení, návrhy atd. Závěrem byl projekt, ze kterého vyplynul
požadavek na zvýšení příkonu elektrické energie pro školku.
Zhruba rok řešíme, zda je kvůli rekonstrukci kuchyně ve školce nutné postavit novou trafostanici.
Vzhledem k požadavku na instalaci zařízení, které by mělo kuchyň obsluhovat, je to nevyhnutelné.
Několikrát byl požadavek diskutován se společností ČEZ. Navíc požadavek pro zvýšení příkonu přišel i od
projektantů na rekonstrukci prodejny Jednoty. A nejen to. Trafostanice vyřeší i další problémy
s přípojkami okolních objektů. Víme, že okolí kolem prodejny není moc přívětivé. Pro trafostanici se
hledalo místo, které by co nejméně prostor omezilo nebo zohyzdilo. Obec náklady na výstavbu
trafostanice hradit nebude. Jediným požadavkem ČEZu je následný prodej pozemku o rozloze přibližně
25m2 kolem trafostanice z důvodu obslužnosti. Ale proč se musíme o téže věci bavit rok?
Projekt je zpracován od loňského dubna. Tehdy již nebyl čas připravit zadání pro výběrové řízení, aby se
rekonstrukce mohla uskutečnit o minulých prázdninách. Na podzim byly volby a nové zastupitelstvo se
seznamovalo s prací, navíc se řešilo, co bude s projektem hřiště a další záležitosti.
Na minulém zasedání zastupitelstva nyní v dubnu mohl být zahájen proces pro výběr zhotovitele
stavebních úprav tak, aby se vše stihlo během prázdnin. Ale rozvinula se kritika k již zpracovanému
projektu s vydaným stavebním povolením. Najednou se kritizuje cena, na kterou je rekonstrukce
odhadnuta. Kritizuje se umístění vedení kanalizace, kritizuje se navržené zařízení pro kuchyň. A k tomu
ještě kritika způsobu zadání veřejné zakázky?
Obec je veřejný zadavatel. Bohužel si nemůže sama vybrat, komu zakázku zadá. Musí zadání projektů
soutěžit. V březnu se zpracovávaly podmínky pro zadání výběrového řízení. Ke zpracování byla vybrána
společnost, která opět se zadáváním zakázek podobného typu má již zkušenosti. Na její doporučení byl
projekt rozdělen tak, aby kuchyň byla kvalitně zrekonstruována, rekonstrukce proběhla rychle a bylo
dodáno zařízení v dobré kvalitě.
Ano, rozpočet je velmi drahý. Vždyť zařízení pro kuchyně je většinou nerezové a i další vybavení, jako
konvektomat, myčky, pánve nebo jiné stojí mnoho peněz. Kritika se opřela o návrh na dodání drahého
konvektomatu nebo myčky nádobí pro 540 talířů. Téměř rok se nikdo nepřišel na projekt podívat, ale před
rozhodnutím to najednou začalo každého zajímat. Neumím posoudit, zda to či ono zařízení má své
opodstatnění, nejsem projektant. A stavební řešení? Kritika pro projekt vody a kanalizace je
nesmyslná. Projektant pečlivě konzultoval možnosti s provozovatelem kanalizace a vody u nás v obci.
Nejlepší řešení bylo naprojektováno.
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Z laického úhlu pohledu je vznesená kritika na zdánlivé nejasnosti asi na místě. Pokud by si projekt
současní kritici prohlédli dříve, otázky, které se nyní řeší, mohly být již dávno vysvětleny. Nyní se tedy
musíme spolehnout na to, že zařízení ještě rok vydrží.
Lenka Peterková

JAK JE TO S RUŠENÍM NOČNÍHO KLIDU?
Téma, které je s nastávající letní sezónou opět aktuální. Všichni dobře víme, že se mnohdy letní akce
protáhnou až do pozdních nočních hodin. Dle občanského zákoníku je doba nočního klidu stanovena na
dobu od 22.00 do 6.00 hodin. S ohledem na takto stanovený čas by se měly aktivity odehrávající se venku
přizpůsobit, aby případný hluk neobtěžoval ty, kteří se akce neúčastní. Též platí pro akce pořádané ve
vnitřních prostorách objektů. Ale znáte to! Kdo by chtěl ukončit právě rozjetou zábavu? Zaměřím se na
pořádání aktivit, které se konají venku do pozdních nočních hodin.
Akce, které se konají pro veřejnost, by měli jejich organizátoři ohlásit na Obecním úřadu. Jsem ráda, že to
tak u nás v obci funguje. Stejná informace je následně předána též na služebnu Policie ČR. Ohlášení akce
ale vůbec neznamená legální zkrácení doby nočního klidu například na dobu od 1.00 do 6.00 hodin, jak
si možná někteří myslí. Je to správné a mnohdy se předejde zbytečným dohadům nebo konfliktům. Koná-li
se akce, která je určena pro širší veřejnost, případného stěžovatele na hluk pak lze informovat a požádat o
shovívavost.
Ale jak to je s vyhláškou? Obce mají možnost vydat Obecně závaznou vyhlášku, která by dobu nočního
klidu pro určité přesně stanovené dny mohla upravit – zkrátit. A zde je na místě malé vysvětlení.
Pokud se obec rozhodne vydat Obecně závaznou vyhlášku, která noční klid zkrátí, lze to provést pouze na
aktivity, které jsou určeny pro veřejnost a pravidelně se opakují. Pravidelné opakování ale znamená přesný
a nezaměnitelný termín v roce. Toto lze například aplikovat na poslední den v roce, tj. pro silvestrovské
veselí. Všichni však tuto noc počítají s tím, že nějakou tu petardu uslyší, proto se z mého pohledu jeví
vydání vyhlášky jako zbytečné.
V obcích se však mohou konat např. tradiční slavnosti, hody, nebo se pravidelně pořádají koncerty nebo
jiné společenské události. Jejich termín bývá mnohdy pravidelný, konají se např. první sobotu nebo víkend
v nějakém měsíci. Z toho lze dovodit, že se akce prostě v daný termín uskuteční a třeba se protáhne i do
pozdních nočních hodin. Pak má vyhláška smysl.
V Roztokách nemáme akci, která se koná vždy ve stejný termín. Teď nemám na mysli pravidelně pořádané
Máje nebo třeba Posvícenskou zábavu. Navíc jsou to akce, které se ve večerních hodinách neodehrávají
venku. Možná někdo namítne, co Brutus? Ano, ten se pravidelně koná dokonce dvakrát za léto, ale bohužel
ne ve stejný termín. Vyhlášku na zkrácení nočního klidu v termínu konání koncertu Brutusu pak nelze
vydat. Organizátoři by museli konání koncertu vymezit přesným termínem v roce, např. na poslední pátek
v červnu. Totéž platí pro koncerty, které se během léta konají v kempu na Višňové. Má-li někdo na zahradě
větší soukromou akci a asi tuší, že se večer protáhne s tím, že si přítomní nahlas zahrají a zazpívají, i zde
doporučuji sousedům předem akci oznámit a předejít zbytečným konfliktům.
Vyhláška na úpravu nočního klidu pak v naší obci vlastně nemá smysl, pokud se ovšem do budoucna
nějaká akce v pravidelném termínu nezačne pořádat.
Závěrem chci všem popřát krásné léto, mnoho zážitků i třeba z akcí, které se budou konat v naší obci a
mnohdy se protáhnout do pozdních nočních hodin. Ty, kteří se jich zúčastní, i Ty, kteří budou jejich
nechtěnými posluchači, pak prosím o určitou míru tolerance.
Lenka Peterková
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SEN O MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTI SE ROZPLÝVÁ
V lednovém čísle Roztockých listů byla zveřejněna informace o tehdejším stavu stavby multifunkčního
hřiště. Pro ty, jež ji nečetli, v krátkosti zrekapituluji hlavní body. Projekt pro stavbu multifunkčního hřiště
byl zpracován na základě staré studie, zpracované pro areál kolem základní školy. Hřiště mělo mít plochu,
využitelnou pro různé sporty, o velikosti 18x36m. Umělé osvětlení pak dobu jeho využití mohlo ještě
prodloužit. Měla být zrekonstruována současná nepoužitelná běžecká dráha a kromě lezecké stěny a
prostoru pro hod koulí měla být kolem krosová dráha s možností využití terénu pro různé aktivity.
Bohužel, přes pozemek vede vedení vysokého napětí.
A zde se ten sen rozplývá. Společnost ČEZ zakázala umístění sportoviště v blízkosti vedení VN, které
má ochranné pásmo 7 m. Je s podivem, že se ČEZ proti vydání stavebného povolení již v počátku
neohradila. V jejím stanovisku pro vydání stavebního povolení si pouze vyžádala oznámení o umístění
stavby před jejím zahájením.
V momentě, kdy ČEZ stavbu hřiště odmítla do ochranného pásma umístit, již bylo vydáno rozhodnutí o
poskytnutí dotace. V rozhodnutí bývají přesné termíny pro realizaci. Žádosti o posun realizace výstavby
hřiště bylo vyhověno, ale jen do konce října. Ale co s vedením VN? Jediné možné řešení je vedení přeložit,
nebo realizovat hřiště úplně jiné.
Přeložka vedení VN by však v tomto případě byla hrazena z prostředků obce. Odhad nákladů byl
přibližně 2 mil. Kč. V lednu zastupitelstvo obce na veřejném zasedání diskutovalo o možnostech, jak hřiště
přece jen nějak zrealizovat. Nakonec však o ničem nerozhodlo. Otázky, které zůstaly nezodpovězené, stále
visí ve vzduchu. Chceme hřiště? Kdy? Kde? Jak velké? Třeba by se do areálu vešlo hřiště menší?! Chce
obec alespoň malé hřiště? Chceme přeložku vedení VN? Co přeložka vyřeší? A má smysl řešit pouze
přeložení vedení nad pozemkem, kde má hřiště být? Nebo má přeložka vyřešit i další záležitosti týkající se
rozvoje obce? Co bude s možností získat dotaci?
Na poslední otázku již odpověď známe. Dotace nebude. Čeká nás první kontrola výstavby hřiště od
poskytovatele dotace. Termín nestíháme. Přeložka? Nejspíše asi také ne. Obávám se, že pak je ale
pozemek z velké části nepoužitelný. Budeme mít vůbec nějaké hřiště? Dle současného projektu asi ne.
Doufám, že se v květnu dočkáme nějakého rozhodnutí zastupitelstva.
Lenka Peterková

…………………………………………………………………………………………………………………

ROZTOCKÉ PŘEDNÁŠKY
Dne 17.4.2019 proběhla v družině ZŠ a MŠ V ZAHRÁDKÁCH přednáška na téma Feng Shui, s kterým
nás seznámila paní Bc. Jitka Kůsová. Většina přítomných se již setkala s tímto čínským učením, přesto
bylo zajímavé dozvědět se o trochu více, protože je to velice obsáhlé téma.
Povídání bylo o tom, že když si harmonicky uspořádáme bydlení, ovlivní to nás samotné v mnoha
oblastech. Třeba se nám zlepší kvalita spánku, nebo se otevřeme novému vztahu. Není to jen o tom, že si
člověk doma uklidí a zbaví se nepotřebných věcí, ale o principech Feng Shui, které nám po implementaci
do našeho bydlení skutečně pomáhají. Dále jsme se dozvěděli o očistě prostoru, základních elememtech a
jejich vzájemném ovlivňování, a ještě mnoho dalšího užitečného, k čemuž posloužila názorná prezentace,
obrazy, předměty, které paní Kůsová předvedla.
Karolína Zemanová
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„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem,
aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.“ — Seneca
Zdroj: https://citaty.net/citaty/954-seneca-hledejte-poteseni-v-detech-doprejte-detem-aby-se/

V sobotu 30.3.2019 jsme po roce opět přichystali slavnostní vítaní občánků do obce Roztoky. Tento rok
bylo přihlášeno 9 dětí – 5 malých princezen a 4 princové. Do školky je doprovodili rodiče, babičky,
dědečkové, tetičky, sourozenci i jiní příbuzní, naštěstí jsme se všichni vešli. Školková místnost nám za
chvíli nebude stačit, ale jsme rádi, že si obec Roztoky drží tuto slavnostní tradici. Venku krásně svítilo
sluníčko, asi se
chtělo
podívat,
koho má pošimrat
na tvářích a komu
vykouzlit úsměv po
dlouhé zimě. Do
pamětní knihy jsme
letos zapsali Nellu
Matějovičovou,
Lilianu Varyšovou,
Elišku Karasovou,
Radka
Vránu,
Dominika Kougla,
Izabelu Jelínkovou,
Matyáše
Bučáka,
Davida Fikejze a
Magdalenu
Pechovou.
Děti
byly
pozitivně
naladěné, zkoumaly
okolí, pozorovaly
ostatní občánky, možná budoucí kamarády a parťáky na rošťárny. Letos nám ani moc nezpívaly, užívaly si
svůj den rozesmáté od ucha k uchu. Slečna Aneta Masarovičová si pro všechny přichystala krásné
písničky, které nám zahrála i zazpívala. Ale aby v tom nebyla sama, vzala si s sebou děti z mateřské
školky, které jí pomohly a předvedly, co se ve školce naučily. A protože na společenských akcích nesmí
chybět fotograf, oslovili jsme i letos pana Milana Bednaříka. Paní starostka přivítala všechny přítomné,
svým proslovem uvedla děti slavnostně do života v obci, popřála jim i jejich rodičům do života hodně
radosti, lásky, trpělivosti i štěstí. Odměnou dětem za jejich vzorné chování byly dřevěné kostky, pamětní
listy a unikátní stříbrné mince, které pro obec zhotovila Historická mincovna Bohumila Štěpánka
v Jablonci nad Nisou a nedají se získat jinak, než právě na vítání občánků. Pro maminky byly nachystány
kytičky, tentokrát krásně zbarvené růže. Připraveni jsme byli i na vystupující děti, které tak krásně svým
mladším spoluobčánkům zazpívaly a zarecitovaly. Všichni jsme je odměnili potleskem a odnesli si i něco
sladkého na zub. Vždyť místo toho, aby trávily krásné sluneční odpoledne venku na hřišti, nás přišly
potěšit, udělat nám radost a prožít s námi jedno kouzelné jarní odpoledne.
Moc děkujeme všem za příjemné sobotní setkání, malým občánkům přejeme, ať se jim v obci líbí a
doufáme, že tady prožijí krásné a veselé dětství, že potkají své první kamarády a třeba se s nimi sejdou za
pár let v jedné třídě naší mateřské školky. Doufám, že se akce našim návštěvníkům líbila a že se nám vítání
občánků podaří zorganizovat i v roce následujícím.
foto: Milan Bednařík
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu budou probíhat od 23. do 26. května 2019 v rámci celé Evropské unie.
V České republice budou volební místnosti otevřeny v pátek 24. a v sobotu 25. května.
V rámci Eurovoleb 2019 si Česko volí zástupce 21 mandátů. V českém volebním systému mohou voliči
hlasovat pro jedinou kandidátku a udělit maximálně dva preferenční hlasy. Každý stát EU má vlastní
volební pravidla.
V parlamentních volbách Evropské unie bude v roce 2019 s největší pravděpodobností pouze 705
mandátů, oproti původním 751 mandátům. Počet mandátů evropského parlamentu byl snížen
kvůli vystoupení Spojeného království z unie.
Co je Evropský parlament?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je jedním ze tří hlavních orgánů EU (Parlament, Komise, Rada).
Má zákonodárnou úlohu, navrhuje legislativu, schvaluje právní akty a má kontrolní funkci.
Jeho role v posledních letech stále posiluje.
Má celkem 751 poslanců, Česko má 21 poslanců, Slovensko 13.
Po volbách 2019 bude kvůli brexitu redukován počet poslanců na 705. Česko bude stále mít 21
poslanců.
Poslanci dostávají plat € 8 757,70 měsíčně. Plat je unifikován na evropské úrovni.
Volební období je pětileté, první přímé volby se konaly v roce 1979.
Systém voleb je upraven na národní úrovni v každém členském státu jinak, volí se poměrným
volebním systémem.
V ČR se volí v jednom celorepublikovém obvodu, strana musí získat minimálně 5 % hlasů.
Termín konání voleb vyhlašuje Rada po konzultaci s Parlamentem, členské státy si termín dále
upravují na národní úrovni.
Volby se uskuteční v EU od 23. do 26. května 2019, v ČR je termínem pátek 24. 5. a sobota 25. 5.
Volební místnosti v zemích EU se někde otevřou už ve čtvrtek 23. 5. A uzavřou ve všech zemích
nejpozději v neděli 26. 5.
Konečné výsledky voleb tak budou k dispozici až v neděli v pozdních hodinách.
V Parlamentu jsou zastoupeny politické strany ze všech členských zemí, které se sdružují do tzv.
frakcí neboli do evropských stran: EPP, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Zelení, EFDD, ENF.

Zdroj: https://www.finance.cz/519153-evropske-volby/
……………………………………………………………………………………………………………………..

UKLIĎME ČESKO 6. DUBNA 2019
Děkujeme všem sedmnácti účastníkům, kteří uklízeli obec. Celkem se nasbíralo zhruba 170 kg odpadu na
cestičce k nádraží, kolem cesty k jezu a dále v obecním lese nad jezem. Doufáme, že se v příštím roce opět
shledáme a snad se k nám někdo opět přidá. Čím více bude uklízečů, tím méně bude bordelářů.
Před pár lety jsem potkal pana rybáře Bařtipána z Městečka, který dokáže hezky, vtipně reflektovat
všelijaké problémy lidstva. Navíc je umí dávat do veršů. Své básně umí velmi dobře zpaměti recitovat. S
jeho laskavým svolením zde mohu jednu jeho báseň otisknout. Děkuji mu za tuto možnost.
Žijeme v uspěchané době, vše se řítí kupředu. To, co je nové dnes, za rok patří do muzea, někdy je už staré
to, co bylo včera. Zapomínáme však, že musíme někde žít, čistý vzduch dýchat a nezkaženou vodu pít.
Místo rozkvetlé louky máme lány řepky, v lese zas jen pařezy. Nic není už přirozené, každý by chtěl rád s
přírodou bojovat. Z komínů se valí hustý dým, všude jen igelity, petky. Za to by se mělo, jako ve škole,
rozdávat pětky. To moje povídání je trochu přehnané, ale musíme to začít všude řešit a každý by měl
přestat hřešit. Chodit v parku po pěšině, kytky nervat, křoví nelámat. Chovat se k přírodě s úctou – vždyť
to nebolí, jen tak nepohodit plechovku od koly.
Nemusíš být hrdina, co spasí svět, ale začít něco dělat hned teď!
Tomáš Vostatek
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Výsledky zápasů
A- Tým
7.4

Jesenice B - TJR A

13.4.

TJR A - Chrášťany

21.4.

SK Oráčov - TJR A

1:0
4:1
1:3

Krůta V. 2, Hruška, Pudil
Číhař 2, Masarovič

B- Tým
7.4.

TJR B - Mutějovice

13.4.

Kounov - TJR B

21.4.

TJR B - Srbeč

0:3
1:2
3:2

Krůta V., Zoufalý
Krůta T. 2, Vrána M.

Mladší žáci
6.4.

Kněževes - TJR

p4:4

Kovalsky M. 2, Ibl, Horský

13.4.

TJR - SK Rakovník B

2:9

Kovalsky M., Moravec

21.4.

Lužná - TJR

:

odloženo

Starší přípravka
31.3.

Čistá - TJR

3.4.

TJR – SK Lány

7.4.

TJR - Jesenice

14.4.

Chrášťany - TJR

3:13
10:9
8:6
6:2

24.4.

TJR – FK Rakovník dívky

17:3

Kučera 7, Prokůpek 3, Hendrych 2, Fráňa Václav
Kučera 3, Novák V. 3, Hamouz J. 2, Fráňa Václav 2
Kučera 3, Novák V. 2, Makarský, Hendrych, Prokůpek
Hendrych, Kučera
Hendrych 3, Kučera 3, Prokůpek 2, Makarský 2, Fráňa Václav 2,
Novák, Gebhart, Hamouz J., Jirásková, Hruška J.

…………………………………………………………………………………………………………………

Fotbalisté TJ Roztoky, z.s. děkují firmě Tolman a Tolman, s.r.o. za sponzorský dar v podobě pracích
prostředků.
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