OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

Mládě rorýse z budovy OÚ Roztoky

vstupného bude 100,- Kč. Tradiční Pěkná hodinka
k posezení bude v pondělí 21.10. 2019 od 9:00.

Ú

zemní plán.
Dne 18.7.2019 bylo na úřední desce obce
Roztoky zveřejněno oznámení o zahájení
pořízení nového územního plánu včetně
formuláře. Své požadavky a připomínky můžete
zasílat do 30.9.2019.

bec Roztoky hledá uklízečku.
Obec Roztoky shání pečlivou a spolehlivou
uklízečku na dohodu o provedení práce.
Náplň práce: 1 x týdně úklid prostor budovy
obecního úřadu cca 2-3 h, 4 x ročně mytí oken,
občasná výpomoc při výzdobě úřadu. Mzdové
ohodnocení 120Kč/h hrubého. Bližší informace u
starostky obce na telefonním čísle 778546438.

O

ontejner na papír.
Vedle prodejny COOP byl na zkoušku
umístěn kontejner na papír, který je volně
přístupný a je nutné ho po uložení papíru vždy
uzavřít.

K

D

otace od obce.
Obec Roztoky přijímá do konce října žádosti
o dotace z rozpočtu obce na rok 2020.
Formulář žádosti najdete na webových stránkách
obce a žádost je nutné doručit osobně nebo poštou
do čtvrtka 31.10.2019.

evize komínů v Roztokách.
V pátek 27.9.2019 bude probíhat čištění a
kontrola komínů v obci Roztoky. Zájemci se
mohou hlásit pouze osobně v kanceláři obecního
úřadu nejpozději do 18.9.2019. Službu poskytne
firma Kominictví Staňková – Rol z Rakovníka.
Ceny : čištění 1 spalinové cesty – 300,- Kč
kontrola 1 spalinové cesty – 400,- Kč
kontrola a čištění 1 spalinové cesty – 600,- Kč
Revize spalinové cesty – 1500,- Kč.
O provedené kontrole a čištění bude vydána
písemná zpráva. Uvedené ceny jsou garantovány
pouze zájemcům, kteří se objednají v kanceláři
obecního úřadu. V případě velkého počtu
zájemců bude stanoven další termín.

R

tolní tenis v tělocvičně.
Během prázdnin došlo k opravě stěn
tělocvičny. V tělocvičně je k dispozici malá
místnost na hraní stolního tenisu. Pronájem
místnosti na 1 h činí 100 Kč.

S

zavírka silnice na Karlovu Ves.
Od 3.6.2019 do 25.11.2019 je uzavřena
silnice z Roztok směrem na Karlovu Ves
z důvodu provádění stavebních prací na mostě v
rámci akce "III/23621 Karlova Ves, most ev. č.
23621-1 přes potok Klučná".

U

V

ýzva - hřbitov.
Žádáme všechny nájemce kolumbárií, aby
neskladovali v prostoru před kolumbárii
žádné vázy a ani jiné předměty. Předmětem
nájmu je pouze dané kolumbárium, nikoliv
prostor před ním. Větší množství květin a
věnečků bude tolerováno pouze v období
Dušiček, Vánoc a Velikonoc. Pokud nebude
prostor před kolumbárii do 14 dnů po skončení
těchto svátků uvolněn, bude uklizen zaměstnanci
obecního úřadu. Upozorňujeme, že na hřbitově
budou probíhat opravné práce na kolumbáriích,
jejich zahájení bude oznámeno prostřednictvím
webových stránek obce a na vývěsce u hřbitova.

P

K

likovy vrchy.
V termínu 22.9.2019 se bude konat
cyklistický závod Klikovy vrchy. Trasa
povede ze Zbečna (start v 11:15 a 11:25) na Písky
– Požáry – Nový Dům – Městečko – Malou
Bukovou – Všetaty – Panoší Újezd – Hřebečníky
– Týřovice – Nezabudice – Velkou Bukovou –
Roztoky – Leontýn – Zbečno a cíl bude na
Sýkořici. Celková trasa závodu je 70 km.
Startovné je 330 Kč a 100 Kč činí záloha na
startovní číslo. Povinná je cyklistická přilba.
Závod je otevřený i pro příchozí závodníky, nebo
můžete jen přijít fandit. Průjezd Roztokami by
měl být zhruba v době 12:30 – 12:45 a 13:30 –
13:45 hod.
Počítejte, prosím, s dopravním omezením.
Děkujeme za pochopení.

osvícení. V sobotu 19.10.2019 se bude
v Hotelu Roztoky konat posvícenská zábava.
K tanci a poslechu hraje Kastelán. Cena
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Zápis
č.
8/2019
z veřejného
zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
26.6.2019 od 17:00 hodin v budově OÚ Roztoky.

V 17:10 dorazil na zasedání zastupitelstva obce pan
RNDr. Petr Dvořák. Přítomno 9 zastupitelů z 9.
2. Určení ověřovatelů zápisu

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

Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
z dnešního jednání Mgr. Lucii Jedličkovou a Lenku
Egertovou, zapisovatele Ing. Lukáše Pecha.
Usnesení č. 2019/06/26 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lucii
Jedličkovou a paní Lenku Egertovou. Za
zapisovatele určuje pana Ing. Lukáše Pecha.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

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 8 z
9 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka uvedla, že dnešní jednání zastupitelstva
bylo svoláno na základě pozvánky, která byla
v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu
7 dnů na úřední desce a na internetu. Upozornila, že
z jednání je pořizován zvukový záznam.

3. Kontrola usnesení
Pan Roman Texl přednesl kontrolní zprávu, ve které
zhodnotil úkoly z minulého zasedání:
- starostce sjednat schůzku s firmou ENES s.r.o. a
uzavřít dohodu o provedení zápočtu - úkol trvá, do
31.7.2019 uskutečnit schůzku
starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického posudku úkol trvá
- starostce oslovit další dva projektanty na
zrevidování projektu rekonstrukce kuchyně MŠ a
ZŠ a zpracování nové projektové dokumentace –
splněno
- starostce vydat jmenovací dekret ředitelky školy
Mgr. Libuše Bulantové, do 7. 6. 2019 – splněno
- starostce ukládá vydat v souladu s obecně
právními předpisy ředitelce příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách,
Roztoky Mgr. Libuši Bulantové nejpozději v den
nástupu do funkce 1. 8. 2019 platový výměr – úkol
trvá

Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.
Program jednání:
Zahájení, schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Pozemkové záležitosti
5.1. Pronájem části pozemku p.č. 25/1
5.2. Zřízení věcných břemen a umístění
stavby na pozemcích 129/7, 576, 125, 68/5, 124,
585/18, 613/2, 585/3
6. Projednání účetní závěrky a závěrečného
účtu obce za rok 2018
7. Územní plán obce Roztoky
8. Schválení
územní
působnosti
MAS
Rakovnicko
9. Uzavření spolupráce s právním zástupcem
10. Poskytnutí finančního daru ředitelce školy
11. Podněty a náměty občanů
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Vladimír Melč uvádí své výhrady k zápisu
z veřejného zasedání konaného dne 3. 6. 2019.
Zejména pak zmiňuje své výhrady ke kontrolní
zprávě k likvidaci kotelny a opětovně uvádí, že
dokumentaci k fluidnímu kotli nemá a že
dokumentace je v archivu OÚ za dveřmi ve spodní
místnosti. Vyzývá k předložení odpovídající zprávy
kontrolního výboru ohledně likvidace kotelny s
určením osobní zodpovědnosti a jako alternativu
nabízí trestní oznámení. Dále zmiňuje, že v zápisu
nebylo uvedeno, že doposud nebyla provedena
finanční kontrola v souvislosti se stavbou hasičské
zbrojnice, tak jak uvedla paní Egertová a potvrdil
pan Vostatek. Dále opětovně zmiňuje, že v zápisu
nebyla uvedena
úroveň provedení opravy
obrubníku u trafostanice nad školou. Roman Texl se

Usnesení č. 2019/06/26 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro: ...8... Proti: ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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ohrazuje a uvádí, že kontrola ohledně likvidace
kotelny proběhla na základě dostupných podkladů.
Starostka uvádí, že pracuje na získání dalších
podkladů od firmy Recycling - kovové odpady a.s.,
která likvidaci kotle prováděla, do 31.7.2019.

13.000,- Kč z § 6171 – správa na § 3632 –
pohřebnictví
3.000,- Kč z § 6171 – správa na § 6409 - ostatní
činnost
Ostatní převody v rámci paragrafů.

Usnesení č. 2019/06/26 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/06/26 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
4/2019 a 5/2019, která jsou přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření

4.2. Rozpočtové opatření ke schválení

Příjmy 1 – 5/2019
7.040.286,34 Kč
Výdaje 1 – 5/2019
3.774.430,63 Kč
Stav účtu k 26. 6 2019 je:

Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva o nákupu
sekačky
a
elektrické
pánve,
opravy
vzduchotechniky v kuchyni a opravy mostků, je
potřeba schválit rozpočtovou změnu č. 6/2019.

ČS 12.596.764,10 Kč
ČNB 13.706.407,26 Kč

Převod částek:
130.000,- Kč z § 3111 – rekonstrukce kuchyně (pol
6121) na § 3745 – péče o vzhled veřejné zeleně pol
6122 – stroje, přístroje, zařízení – nákup sekačky
99.000,- Kč z § 3111 – rekonstrukce kuchyně (pol
6121) na § 3111 - MŠ pol 6122 - stroje, přístroje,
zařízení – nákup elektrické pánve
60.000,- Kč z § 6171 – správa na § 3111 – MŠ oprava vzduchotechniky a vymalování
100.000,- Kč z § 6171 – správa na § 2219 – ost.
záležitosti poz. komunikací – projektová
dokumentace na opravy mostků.

4.1. Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 27. 5. 2019 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 4/2019, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 29.000,- Kč, v příjmech
pol 4111 - neinvestiční přijaté transfery a ve
výdajích
§ 6117 - volby do Evropského
parlamentu.
Převod částek:
12.000,- Kč z § 6171 správa na § 2219 - ostatní
záležitosti pozemních komunikací
5.000,- Kč z § 6171 správa na § 3341 - rozhlas
900,- Kč z § 6171 správa na § 3412 - sportovní
zařízení ve vlastnictví obce
4.000,- Kč z § 6171 správa na § 5512, org 0150 budova IZHS.
Ostatní převody v rámci paragrafů
Dne 10. 6. 2019 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 5/2019, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 150.000,- Kč - dotace
SDH, v příjmech pol 4112 - ostatní neinvestiční
transfery,
ve výdajích § 5512 - požární ochrana.
Ponížení rozpočtu o částku 8.556,21 Kč - vratka
dotace na volby do Evropského parlamentu, v
příjmech pol 4111 - neinvestiční přijaté transfery a
ve výdajích § 6117 - volby do Evropského
parlamentu.

Usnesení č. 2019/06/26 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Starostka zmiňuje podnět pana Hávy ohledně sekání
trávy. Dle něj je tráva sekána zbytečně, je příliš
krátká. Pan Vojtěch uvádí parametry používaných
sekaček a vysvětluje nutnost sekání, protože nejsou
určeny na sekání vysoké trávy. Následná diskuze
trvala přibližně 15 minut a zapojila se do ní řada
přítomných. Paní Bednaříková zmiňuje a konzultuje
situaci u č.p. 196. Paní Bulantová zmiňuje potřebu
prořezání zasahujících větví smrku do přístupové
cesty u školy.
5. Pozemkové záležitosti

Převod částek:
35.000,- Kč z § 6171 – správa na § 2219 - ostatní
záležitosti pozemních komunikací

5.1. Pronájem části pozemku p.č. 25/1
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Obec Roztoky obdržela žádost o pronájem části
pozemku p.č. 25/1 o výměře 200 m2 u Berounky
pod silničním mostem za účelem provozování
půjčovny lodí. Na pozemku uvažuje umístit karavan
nebo uzamykatelnou kóji pro vodácké vybavení.
Zájemce nabízí pozemek udržovat.

02
Děčín
zastoupená
společností
ELEKTROMONT Matějka, a.s., IČO 25732633,
se sídlem Jiřího Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí.
Návrh smlouvy je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/06/26 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
přibližné rozloze 200 m2 v prostoru pravého
břehu řeky Berounky pod silničním mostem.
Výsledek hlasování: Pro ...0... Proti ...7... Zdržel se
...2.(Ing. Peterková, RNDr. Dvořák)
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

6. Projednání návrhu účetní
závěrečného účtu obce za rok 2018

závěrky

a

6.1. Účetní závěrka
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Účetní
závěrkou za rok 2018, tj. výkazy vyhotovenými ke
dni 31. 12. 2018, a to: Rozvaha, Výkaz zisku a
ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva roku 2018 a
Zprávou o kontrole hospodaření, provedené
Středočeským krajem. Dále byla k dispozici veškerá
dokumentace účetnictví obce.

V rámci diskuze se řešilo porušování zákazu vjezdu
k tábořišti. Paní Fraňková bude opětovně
upozorněna, aby tento zákaz neporušovala, jinak
bude i jí zakázán vjezd.
5.2. Zřízení věcných břemen a umístění stavby
na pozemcích 129/7, 576, 125, 68/5, 124,
585/18, 613/2, 585/3

Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodářským
výsledkem obce za rok 2018, jímž byl zisk ve výši
4.830.569,19 Kč. Po schválení závěrky bude v roce
2019 tento hospodářský výsledek přeúčtován na
účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let.

Společnost ČEZ Distribuce a.s. připravuje
rekonstrukci vedení nadzemního vedení NN za
kabelové a jeho uložení do země včetně umístění
pilířů s 6 přípojkovými a 1 rozpojovací skříní. Dále
bude umístěn 1 sloup. K uložení by mělo dojít na
pozemcích obce p.č. 129/7, 576,125, 68/5, 124,
585/18, 613/2 a 585/3 o přibližné délce 310 bm. Za
zřízení věcného břemene je navržena náhrada ve
výši 14.800,- Kč.

Usnesení č. 2019/06/26 – 8 : Zastupitelstvo obce
Roztoky po vyhodnocení výše uvedených
dokumentů schvaluje účetní závěrku obce
Roztoky za rok 2018, včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2018,
sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...1 (Ing. Melč)
Zdržel se ...0...
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zastupitelé obdrželi návrh smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-6009247/1.
Lenka Egertová se ptá na možnou kolizi vedení s
případnou opravou schodů. Starostka na tuto
skutečnost upozorní. Ing. Vladimír Melč navrhuje
osobní zodpovědnost starostky za nepoškození
asfaltové komunikace. Starostka vyjadřuje obavu,
že k poškození komunikace pravděpodobně dojde již
při výkopových pracích spojených s vybudováním
vodovodu a osobní zodpovědnost odmítá.
Upozorňuje, že byl Ing. Melč ještě před realizací
povrchu asfaltu v této lokalitě několikrát upozorněn
na nevyhovující stav vedení vodovodních trubek,
přesto asfalt nechal udělat.

6.2 Závěrečný účet
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
závěrečného účtu, jehož nedílnou součástí jsou:

Usnesení č. 2019/06/26 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6009247/1, která bude uzavřena
mezi obcí Roztoky a společností ČEZ Distribuce
a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední
desce a v elektronické podobě na stránkách obce
dne 4. 6. 2019 a sejmut dne 26. 6. 2019. K návrhu
závěrečného účtu nebyla vznesena žádná
připomínka.

•
•
•
•
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ÚSC (FIN 2-12),
rozvaha (výkazy sestavené k 31. 12.
2018),
roční účetní závěrka PO za rok 2018,
Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a
tabulky finančního vypořádání dotací.

Usnesení č. 2019/06/26 – 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Závěrečný účet obce za rok
2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 2019/06/26 – 11: Zastupitelstvo obce
Roztoky v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon) schvaluje způsob
pořizování územního plánu Roztoky postupem
podle § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon), kdy pořizovatelem územního plánu
Roztoky bude Obecní úřad Roztoky. Výkon
územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě
smlouvy s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou,
Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ
46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7. Územní plán obce Roztoky
Obec Roztoky obdržela od vydání Územního plánu
obce v roce 2013 několik podnětů na jeho změnu.
V roce 2017 obec zakoupila pozemky s budoucím
využitím pro bytovou výstavbu. Uskutečnilo se
několik jednání se záměrem pořídit změnu ÚP.
Z jednání vyplynulo, že pořízení nového ÚP bude i
vzhledem k legislativním požadavkům výhodnější.
Byl proveden průzkum nabídek na zpracování
nového územního plánu a dle poskytnutých
referencí byla zahájena jednání s Ing. arch. Danou
Pokojovou a Ing. Petrem Topinkou, kteří by na
zpracování ÚP měli úzce spolupracovat.

Usnesení č. 2019/06/26 – 12: Zastupitelstvo obce
Roztoky rozhodlo, že ve smyslu zákona č.183/2006
Sb. je určeným zastupitelem pro pořízení územního
plánu Roztoky paní Ing. Lenka Peterková.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Ing. arch. Dana Pokojová předložila nabídku na
grafické zpracování celého nového ÚP za částku
769 560,- Kč s DPH.

7.2. Smlouvy na realizaci nového územního
plánu

Ing. Topinka jako vykonavatel územně plánovacích
činností předložil obci nabídku na úhradu odměny
ve výši 450,- Kč/hod a cestovné ve výši 8,00 Kč/km. Orientačně odhadl celkové náklady na
pořízení nového ÚP na 121 000,00 Kč s DPH.

Usnesení č. 2019/06/26 – 13: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Petrem
Topinkou na výkon územně plánovací činnosti.
Smlouva je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Lenka Egertová se ptá na vysoký rozdíl mezi touto
nabídkou a nabídkou Ing. Arch. Horňákové.
Důvody nejsou známé. Při výběru zhotovitele
nového územního plánu obce Roztoky byl mimo jiné
zohledněn i metodický pokyn pro výběr zhotovitele
územního plánu vydaný Českou komorou
architektů, jehož přílohou je i orientační tabulka
pracnosti a minimálních cen územních plánů. Na
základě tohoto dokumentu lze objektivně
konstatovat, že nabídky Ing. arch. Dany Pokojové i
Ing. Petra Topinky odpovídají ukazatelům celkové
pracnosti i celkové orientační výpočtové ceně.
Naopak nabídka Ing. arch. Alice Horňákové je
cenově podhodnocena.

Usnesení č. 2019/06/26 – 14: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení
územního plánu Roztoky s Ing. arch. Danou
Pokojovou. Smlouva je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel se
...1 (RNDr. Dvořák)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
7.3. Schválení prostředků pro pořízení nového
územního plánu
Návrh rozpočtového opatření 7/2019:

7.1. Pořízení nového územního plánu

nový územní plán

Usnesení č. 2019/06/26 – 10: Zastupitelstvo obce
Roztoky rozhodlo ve smyslu § 6 odst.5 písm. a) a §
44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon)
o pořízení územního plánu Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0...

převod částky: 1.000.000,- Kč z § 3111 pol. 6121 –
oprava kuchyně na § 3635 – územní plánování.
Usnesení č. 2019/06/26 - 15: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.
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Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel se
...0…
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

7) cena za výkon - hodinová sazba + cestovní
výlohy
8) způsob počítání sazby - za případ, za hodinu
práce
Následně měl každý zastupitel podle odpovědí
zvolit pořadí, jakého právníka by si zvolil. 5
právních zástupců bylo hodnoceno anonymně,
jeden byl znám a též jeho návrh smlouvy.

Starostka uvádí, že občané budou upozorněni na
zahájení zpracování nového územního plánu
formou uveřejnění na úřední desce a to včetně
zveřejněného formuláře, jehož prostřednictvím
budou moci občané předkládat podněty k tvorbě
nového územního plánu. Formulář bude
zpřístupněn do konce září.
8.
Schválení
Rakovnicko

územní

působnosti

Odpovědi přišly od:
AK Tenkrát a Šocová, JUDr. Michal Špirk, Mgr.
Ludvík Matoušek, AK Rychetský, Hlaváček,
Krampera, Mgr. Václav Čermák, JUDr. Daniel
Viduna

MAS

Obec Roztoky obdržela žádost o projednání územní
působnosti Místní akční skupiny Rakovnicko pro
nové programové období let 2021-2027, které se
nyní začíná připravovat. Pro území okolo
Rakovníka MAS zpracovává územní rozvojovou
strategii, díky níž bude možné hledat podpory
projektů v různých dotačních titulech.

Většina právníků nabídla cenu 1.815,00 Kč s DPH
za hodinu práce, přičemž se počítá každá započatá
hodina, jeden nabídl počítat práci po půl hodině.
Mgr. Matoušek navrhl cenu 2.299,00 Kč/h S DPH
s počítáním práce po 10 min., AK RHK pak cenu
2.238,50 Kč/h s DPH spočítáním po 15 min.
Všichni shodně jsou schopni spolupracovat
elektronicky se zpracováním dotazu většinou do
několika dnů (2-3). Všichni mají zkušenosti se
spoluprací s městy či obcemi.

Schválení působnosti MAS Rakovnicko nezavazuje
obec k žádnému finančnímu ani věcnému plnění,
jedná se pouze o definování území, na kterém se
komunitně realizuje vedení místního rozvoje a na
které MAS realizuje projektové záměry.
Schválením územní působnosti bude dána možnost
obci či dalším subjektům být podpořeni z výzev
vyhlašovaných MAS Rakovnicko.

Podle hodnocení byli vybráni právníci AK Tenkrát
a Šocová a JUDr. Špirk, kteří jsou nejblíže obci.
Usnesení č. 2019/06/26 – 17: Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
uzavřít
smlouvu
o
poskytování právních služeb s advokátem JUDr.
Jaroslavem Tenkrátem, IČO 49853970, se sídlem
kanceláře Havlíčkova 12, Beroun a s advokátem
JUDr. Michalem Špirkem, IČO 71470166, se
sídlem Vysoká 92, Rakovník.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel se
...1 (Ing. Peterková)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/06/26 – 16: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje působnost Místní akční
skupiny Rakovnicko o. p. s. v územním obvodu
obce Roztoky pro programové období 2021 –
2027.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel se
...1 (RNDr. Dvořák)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

10. Poskytnutí finančního daru ředitelce školy

9.Uzavření spolupráce s právním zástupcem

10.1. Projednání poskytnutí finančního daru

Bylo osloveno 6 právníků s otázkami, které se daly
porovnávat a mohly být vyhodnoceny.

Na minulém veřejném zasedání padl návrh na
poskytnutí mimořádné odměny pro končící
ředitelku ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky.
Poskytnutí odměny v běžném roce pro ředitele
školy náleží do kompetence zřizovatele. Paní
ředitelka o odměnu může požádat podle finanční
situace školy. Tyto odměny jsou vypláceny
z rozpočtu školy. K vyplácení odměn ostatním
zaměstnancům též v předchozích letech docházelo.

Otázky:
1) reference ze spolupráce s jinými městy nebo
obcemi
2) poskytování právních služeb, které obec
potřebuje ve vztahu k zákonu o obcích
3) způsob předkládání podkladů
4) nutnost osobních návštěv při řešení kauz
5) rychlost odpovědi k danému dotazu
6) způsob zpracování odpovědi

Od paní ředitelky přišly návrhy na výplatu
mimořádných odměn za rok 2014 15 tis. Kč,
v květnu 2015 na odměnu 13 tis. Kč a naposledy
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v prosinci 2016 na výplatu částky 9.000,- Kč.
Všechny předložené požadavky na mimořádné
odměny byly schváleny.

- Paní Volemanová se ptá na možnost pronájmu
obecního bytu v hospodě U Křížku v souvislosti se
zajištěním dočasného bydlení pro novou učitelku.
Starostka upozorňuje na nutnost využití prostor
bytu při rekonstrukci budovy OÚ. Roman Texl
navrhuje ověřit možnost pronájmu bytu s
právníkem.
Zastupitelstvo
ukládá
starostce
projednat s právníkem podmínky smlouvy pro
případný pronájem obecního bytu. Diskuze vyústila
v hlasování o záměru pronajmout obecní byt.

Zastupitelé navrhují poskytnout odměnu ve výši 1,5
násobku platového výměru ředitelky tj. v přibližné
výši 75.000,- Kč
Usnesení č. 2019/06/26 – 18: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí finančního daru
paní Mgr. Zdeňce Janečkové, narozené
19.7.1952, bytem Roztoky 259, 270 23 Křivoklát
ve výši 75.000,- Kč
za mimořádnou a
dlouholetou činnost v oblasti vzdělávání a práce
s dětmi, kterou vykonávala nad rámec svých
pracovních povinností. Poskytnutí daru bude
vyplaceno po podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel se
...1 (Ing. Peterková)
Usnesení č 18 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/06/26 – 20: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr pronájmu bytu v domě
č.p. 1 o rozloze 90,6 m2.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0… Zdržel se
...0...
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
- Diskuze se také zabývala pronájmem hospody a
rozšířením
inzerce
ohledně
pronájmu.
Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnit inzeráty na
pronájem hospody (bez bytu) v regionálním tisku,
výdaje na inzerci budou do 24.200,00 Kč.

Mezi zastupiteli proběhla diskuze, že by bylo
vhodné do budoucna nastavit systém odměn
ředitelce tak, aby se odměna vyplácela 2x za rok na
základě hodnocení a ne na základě žádosti samotné
paní ředitelky, ale pouze v případě, že tuto
skutečnost umožňuje finanční situace školy.
10.2. Schválení
poskytnutí daru

rozpočtového

opatření

- Pan Čech se ptá na dokončení vodovodu.
Starostka odkazuje na informace na úřední desce
obce. Mimo jiné, že probíhají kroky pro získání
stavebního povolení.

pro

- Dále pan Čech upozorňuje na znečištění cesty do
lesa v Dubinách. Ve spolupráci s panem Vojtěchem
bude místo uklizeno.

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2019:

- Pan Háva znovu upozorňuje na zbytečně krátce
sekanou trávu. Do následné diskuze se zapojila řada
přítomných.

75.000,- Kč z § 6171 – správa na § 3900 – ost.
činnost – finanční dar
Usnesení č. 2019/06/26 – 19: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0… Zdržel se
...0...
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

- Pan Dvořák se ptá na možnost kropení ulic
hasičským autem. Není to možné, hasičská auta
musí být připravena na výjezd kvůli riziku požárů.
Dále pan Dvořák upozorňuje na parkování aut v
blízkosti přechodu pro chodce u prodejny COOP.
Občané budou upozorněni v Roztockých listech.

11. Podněty a náměty občanů

- Pan Zeman upozorňuje na rychlou jízdu aut v
ulicích u školky. Dále se ptá na nákup pozemku od
ČD a vybavení nádraží pro turisty a zajištění
veřejných WC u nádraží. Dle starostky se situace
řeší. Zastupitelstvo ukládá starostce vznést dotaz na
SŽDC ohledně zřízení veřejných WC do 31.8.2019.

- Paní Bulantová zve na pasování prvňáků na
čtenáře a na loučení se s páťáky na hradě Křivoklát.
- Pan Prokůpek Jiří se ptá, zda proběhla schůzka
zastupitelů v kuchyni MŠ – viz bod různé
- Paní Bednaříková upozorňuje na nemožnost
vyvážení kontejneru na tříděný odpad z důvodu
parkování aut u bytovky č. 198

- Pan Vostatek přečetl žádost občanů kvůli zlepšení
značení na „křižovatkách smrti“ na Karlově. Situace
je vyřešena, bylo rozhodnuto o úpravě vodorovného
i svislého značení, které bylo vyvěšeno na úřední
desce. Dále pan Vostatek upozorňuje na
nebezpečnost zatáčky nad hájovnou, navrhuje
snížení rychlosti. Starostka upozorňuje, že jde o

- Mgr. Tomáš Vostatek také upozorňuje na
nevyvážení tříděného odpadu u bytovky č. 200 a na
nedostatek kontejnerů na papír.
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státní komunikaci. Pan Vostatek bude v rámci
uloženého úkolu inicializovat zlepšení značení
nebezpečné zatáčky s odborem dopravy.

12.2. Tělocvična
V souvislosti s návrhem nerealizovat nyní výstavbu
multifunkčního
hřiště,
resp.
s požadavkem
zastupitelů na zpracování vizualizace na provedení
valbové a rovné střechy, zastupitelé obdrželi
vizualizaci pouze valbové střechy.

- Paní Bulantová upozorňuje na nutnost výměny
planěk u vrátek mateřské školky při vstupu od
silnice.
12. Různé

Při diskuzi se zastupitelstvo ohrazuje k podobě a
ceně předložené vizualizace střechy (18.150,00 Kč s
DPH za čtyři obrázky valbové střechy) . Ing. Melč
se opakovaně vymezuje proti způsobu zadávání.
Paní starostka se proti tomu ohrazuje. Bylo zadáno
vypracovat vizualizaci valbové střechy na
tělocvičně. Nebylo řečeno, že má být zpracována
vizualizace podle studie, která byla v minulosti
zpracována, což Ing. Melč nyní vyžaduje. V rámci
diskuze se pan Zeman ptá, podle čeho byla
hasičská zbrojnice projektována. Ing. Melč
odpovídá, že návrh byl proveden podle studie.
Starostka vyzývá k předložení studie. Pan Mikovec
zmiňuje, že původní návrh stavby nové hasičárny se
lišil. Diskuze se dále zabývala podobou střechy
tělocvičny. Výsledkem diskuze, do které se zapojila
řada přítomných, vyústila v uložení úkolu starostce
nechat přepracovat vizualizaci tělocvičny podle
architektonické studie z roku 2001(valbová střecha
v podobě dvou jehlanů).

12.1. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno
poskytnout
společnosti
VYSSPA
Sports
Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem
Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň, finanční náhradu nákladů vynaložených v
souvislosti s činností na výstavbě hřiště při jejím
zahájení.
K ukončení smluvního vztahu byla předložena
dohoda, kterou by mělo zastupitelstvo odsouhlasit.
Usnesení č. 2019/06/26– 21: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o
dílo ze dne 30.10.2018 uzavřené mezi obcí
Roztoky a společností VYSSPA Sports
Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem
Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00
Plzeň na projekt s názvem „Multifunkční školní
hřiště ZŠ Roztoky“. Smlouva je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdrželi se
...0...
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

12.3. Projekt rekonstrukce OÚ - přepracování
Obec Roztoky obdržela návrh smlouvy na
dopracování projektu v souvislosti s novým
statickým posudkem. Dopracování by mělo
obsahovat zpracování dodatku č. 1 projektu ve
stupni DPS, revize statického posudku, úpravy
rozpočtu.

Ing. Melč navrhuje hlasovat o osobní zodpovědnosti
za průběh a výsledek výstavby multifunkčního
hřiště. Zastupitelstvo ukládá starostce postoupit
podklady o přípravě, průběhu a realizaci celého
projektu výstavby multifunkčního hřiště k
posouzení právníkovi do 31.8.2019 za účelem
zjištění zodpovědnosti za zmařený projekt.
Usnesení č. 2019/06/26 - 22: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí se zadáním nového projektu
pro Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztoky
v souladu s požadavky ČEZ Distribuce a.s. na
ochranné pásmo vedení VN.
Výsledek hlasování: Pro ...7... Proti ...2 (Ing.
Peterková, Ing. Melč) Zdrželi se ...0...
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Dále starostka uvádí, že po konzultaci s panem
Paškem není doporučeno zahrnout zaplacení
nákladů na zaměření, z důvodu neakceptování
částky za statika a zaměření prostranství okolo
budovy. Starostka dále uvádí, že prověření úpravy
příkonu budovy a úpravy rozpočtu bude znamenat
navýšení ceny o dalších 30.000,- Kč. Ing. Melč se
ptá, zda projekt stále zahrnuje zpracování
přilehlých skladovacích kůlen. Starostka odpovídá,
že ano, ale že prozatím nemusí být realizovány.
Usnesení č. 2019/06/26 - 23: Zastupitelstvo obce
Roztoky schválilo návrh smlouvy o dílo na
dopracování projektu „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“ společností AVE architekt, a.s.
IČO 61779997, Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň
za cenu 36.300,00 Kč s DPH s termínem do 15
dnů od podpisu smlouvy. Návrh smlouvy je
přílohou zápisu.

Následovala diskuze o předešlých neúspěšných
projektech.
Paní Prokůpková se ptá pana Ing. Melče, zda věděl,
že je na pozemku umístěno vedení vysokého napětí.
Ing. Melč potvrdil, že o vedení VN věděl. Mgr.
Bulantová uvedla, že i projektant o sloupu věděl a
byl na to upozorněn.
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Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...1 (Ing. Melč)
Zdrželi se ...0...
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

zachován současný systém - 2 sady jídlonosičů.
Projekt je navržen na současný systém – zastupitelé
se po diskuzi dohodli na ponechání současného
systém vydávání obědů do jídlonosičů se 2 sadami

12.4. Projekt kuchyně v MŠ

6) vypustit projekt pro kuchyňku v 1. patře - zatím
se nebude realizovat
Stavba:
7) zrevidovat přípojné body Elektro + ZTI +VZT a
především doplnit: rozmístění + zakončení +
okótování
Usnesení č. 2019/06/26 - 24: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zadání pro provedení revize
projektu pro Rekonstrukci kuchyně v MŠ
Roztoky v těchto bodech: 1 – 5 a schvaluje zadat
provedení revize dle výše navrženého zadání
projektantům J. Danajovičovi a Ing. T.
Bergerovi .
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ..0... Zdrželi se
...0...
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

K provedení revize projektu kuchyně byli osloveni
2 projektanti. Ján Danajovič a Ing. Tomáš Berger.
Pan Danajovič byl přítomen v kuchyni dne 20.
6.2019. Revizi provádí, návrhy úprav přednesl,
konzultuje s hygieničkou návrhy změn. Revizi
projektu navrhl zpracovat za částku do 12.100,00
Kč s DPH.
Pan Berger se bude revizí věnovat v červenci.
Obdržel stejné podklady. Revizi projektu navrhl
zpracovat také za částku 12.100,00 Kč s DPH a
navíc pro zadání stavby do výběrového řízení musí
GASTRO doplnit zrevidované přípojné body
Elektro + ZTI +VZT + hlavně doplnit : rozmístění +
zakončení + okótování = dispoziční výkres
s instalačními požadavky GASTRO za 6.050,-00
Kč s DPH.

12.5. Výměna osvětlení v MŠ
Obec obdržela 3 nabídky na výměnu osvětlení. Od
společností BLC, ELKO a SNAGGI Lighting.

Oba projektanti čekají na přesné zadání prací.
Zastupitelé obdrželi návrh zadání, které je třeba
specifikovat a schválit.

O vyhodnocení nabídek byl požádán pan Bulant,
Společnosti ELKO a SNAGGI s ekonomickou
variantou řešení předložily nabídky za cenu cca 208
tis. Kč s DPH (SNAGGI levnější o 240,79 Kč).
ELKO navrhuje svítidla podobná stávajícím.

1) Počet strávníků
Typ/druh strávníka:
50x dítě školka

BLC, která realizovala výměnu svítidel ve škole,
navrhla cenu 276155,15 Kč s DPH a SNAGGI
s dražší variantou svítidel nabídla realizaci za
353.512,39 Kč s DPH.

75x žák škola
20x zaměstnanci

Pan Bulant upozorňuje na rozpor v nabídce a
kalkulaci, který způsobuje nepřehlednost nabídky a
navrhuje zjistit, zda je cena za hranatá i kulatá
světla stejná.

25x cizí strávníci – dospělí – počet cizích strávníků
byl po diskuzi upraven, snížen o 30 proti
původnímu zadání tj. celkem 170 obědů
Projektant si sám přepočítá množství surovin podle
počtu a typů strávníků.

Usnesení č. 2019/06/26 - 25: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zadat výměnu osvětlení
v budově MŠ Roztoky společnosti ELKO
Lighting, s.r.o., IČO 29226180, Palackého 493,
769 01 Holešov dle nabídky ze dne 26.6.2019 za
maximální částku 207.079,4 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdrželi se
...1 (Ing. Melč)
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

2) revize navržené technologie se záměrem úspory
nákladů na jejich pořízení, ale se zachováním
požadavků hygieny
3) revize návrhu navýšení příkonu v MŠ pro
zařízení - úprava dle navržené změny přístrojů a
zařízení s cílem minimalizovat energetickou
náročnost provozu kuchyně
4) úprava projektu a hlavně rozpočtu tak, aby mohl
být použit pro soutěž

12.6. Malá vodní nádrž
Stavební povolení pro MVN nebylo dosud vydáno.
Nyní se šetřilo vydání výjimky pro výskyt vzácných

5) zvážit, zda cizí strávníci oběd dostanou přímo do
jídlonosičů, které v daném čase přinesou, nebo bude
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obojživelníků. Dokument byl zaslán na MěÚ
Rakovník, který by měl st. povolení vydat. Nyní
bude opět možnost podat žádost o dotaci na
realizaci stavby.

sídliště pro tvorbu studie v rámci revitalizace
sídliště a prostoru kolem prodejny potravin.
Ing. Melč rozporuje potřebu studie, starostka uvádí,
že studie bude nutná pro tvorbu projektu. Paní
Vališová bude oslovena pro dokončení zaměření
daného území do 15.7.2019, případně bude osloven
jiný geodet.

Nová nabídka na podání žádosti: výzva cca září
2019 – nutno připravit včas
V roce 2018 zastupitelé odsouhlasili toto usnesení:

Mostky:

Usnesení č. 8.1 – 22/5/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje provedení stavby dle projektu
s názvem „Revitalizace MVN p.č. 153 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu“. Realizace stavby bude
provedena v závislosti na poskytnutí finančních
prostředků z dotace.

- Nabídky na zpracování projektů:
- U viaduktu – 90.750,00 Kč s DPH, vydáno
povolení k provedení nezbytných oprav
- Mostek u elektrárny – nabídka na
zpracování základní dokumentace pro provedení
lehké dřevěné konstrukce 90.750,00 Kč, odhad
nákladů na konstrukci cca 363.000,00 s DPH

V diskuzi zaznělo, že dotace bude ve výši 70% z
ceny revitalizace.
Usnesení č. 2019/06/26 - 26: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje podání žádosti o dotaci pro
projekt s názvem „Revitalizace MVN p.č. 153 v
k.ú. Roztoky u Křivoklátu“ a pověřuje starostku
k provedení úkonů souvisejících s podáním
žádosti.
Výsledek hlasování: Pro ...2 (Ing. Peterková, RNDr.
Dvořák)
Proti
...4.(Jedličková,
Egertová,
Bednaříková, Vostatek).. Zdrželi se ...3 (Texl,
Mikovec, Ing. Melč)
Usnesení č. 26 nebylo schváleno.

- Mostek u č.p. 17 – schůzka se zástupcem
Povodí Vltavy a majitelem elektrárny – diskuze
s návrhem řešení, nyní podat žádost na
ČHMÚ ke stanovení průtoků n-leté vody, následně
požádat o stanovisko Povodí Vltavy
V diskuzi padly názory na postupy a náročnost
jednotlivých rekonstrukcí.
Bude odeslána objednávka na zpracování projektů
na všechny 3 mostky.

13. Diskuze

Starostka dále přítomné informovala:

- Žádost od vedoucího technicko-stavebního odboru
záchranné služby o instalaci klimatizační jednotky.

Akceptaci žádostí o dotaci na zateplení OÚ a na
vzduchotechniku v MŠ

Starostka uvádí, že již byla provedena oprava vrat s
bezpečnostními
prvky,
odvětrání
místností
v kuchyni a toalet, instalace stínících rolet.

Podepsána
darovací smlouva na radiostanici
SMART pro hasiče.
Revize kuchyně v MŠ provedená KHS – příkaz –
hrozí pokuta až 3 mil. Kč, provedení opravy VZT a
vymalování, byly zmíněny další drobné revize, o
jejichž průběhu bude zastupitelstvo průběžně
informované starostkou.

Roman Texl navrhuje oslovit okolní obce, aby se
podílely na financování instalace klimatizační
jednotky a vyzvat vedoucího technicko-stavebního
odboru záchranné služby o upřesnění požadavků.
Ing. Vladimír Melč opakovaně uvádí, že dle něj
užívání budovy hasičské zbrojnice ohrožuje životy a
zdraví. V diskuzi se řeší i energetická náročnost
provozu klimatizace a případná úprava částky za
nájem prostor. Záchranná služba bude vyzvána k
předložení tří nabídek na instalaci klimatizační
jednotky.

Nákup prvku na školkovou zahradu - v diskuzi byl
stanoven limit 50.000,00 Kč s DPH včetně instalace
a revize.
Vodovod Karlov – dochází k únikům vody, je nutná
rekonstrukce resp. projekt pro nový rozvod vody. .
Byla oslovena firma k předložení nabídky na
vypracování projektu.

Tomáš Vostatek se při té příležitosti ptal, zda by
nebylo možné instalovat klimatizaci také do školy,
kde se v horkých dnech nedá učit.

Zvonička – zahájení prací pro její opravu - červenec
2019. Ing Melč se ptá, za bude oprava provedena
v souladu s původní stavbou. Starostka odpovídá,
že opravy budou provedeny podle současného

- Byla předložena nabídka od jiného geodeta za
60.000,00 s DPH pro zaměření oblasti v okolí
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provedení. Uvádí, že jí není známo, že by zvonička
v minulosti vypadala jinak.

ZO ukládá:
- starostce vydat v souladu s obecně právními
předpisy ředitelce příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky
Mgr. Libuši Bulantové nejpozději v den nástupu do
funkce 1. 8. 2019 platový výměr.

Shrnutí veřejného jednání:
ZO schvaluje:
−
program jednání
−
ověřovatele zápisu a zapisovatele
−
rozpočtové opatření č. 6/2019
−
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12- 6009247/1
−
účetní závěrku obce Roztoky za rok 2018
−
závěrečný účet obce za rok 2018, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018
−
pořízení územního plánu Roztoky
−
způsob pořízení územního plánu obce
Roztoky
−
určeného zastupitele pro pořízení územního
plánu Roztoky
−
smlouvu o dílo s Ing. Petrem Topinkou na
výkon územně plánovací činnosti
−
smlouvu o dílo na zhotovení územního
plánu Roztoky s Ing. arch. Danou Pokojovou
−
rozpočtové opatření č. 7/2019
−
působnost Místní akční skupiny Rakovnicko
o. p. s. v územním obvodu obce Roztoky pro
programové období 2021 – 2027
−
uzavřít smlouvu o poskytování právních
služeb
s advokátem
JUDr.
Jaroslavem
Tenkrátem a s advokátem JUDr.
Michalem Špirkem, IČO 71470166, se sídlem
Vysoká 92, Rakovník.
−
poskytnutí finančního daru paní Mgr.
Zdeňce Janečkové
−
rozpočtové opatření č. 8/2019
−
záměr pronájmu bytu v domě č.p. 1
−
dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne
30.10.2018 uzavřené mezi obcí Roztoky a
společností VYSSPA Sports Technology
s.r.o.
−
zadání nového projektu pro Multifunkční
školní hřiště ZŠ Roztoky
−
návrh smlouvy o dílo na dopracování
projektu „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“
společností AVE architekt, a.s.
−
zadání pro provedení revize projektu pro
Rekonstrukci kuchyně v MŠ Roztoky
−
zadat výměnu osvětlení v budově MŠ
Roztoky společnosti ELKO Lighting, s.r.o.

- Mgr. Vostatkovi inicializovat zlepšení značení
nebezpečné zatáčky nad hájovnou s odborem
dopravy
- starostce nechat přepracovat vizualizaci tělocvičny
podle studie (valbová střecha v podobě dvou
jehlanů)
- starostce projednat s právníkem podmínky
smlouvy pro případný pronájem obecního bytu
- starostce vznést dotaz na SŽDC ohledně zřízení
veřejných WC do 31.8.2019
-starostce postoupit podklady o přípravě, průběhu a
realizaci celého projektu výstavby multifunkčního
hřiště k posouzení právníkovi do 31.8.2019 za
účelem zjištění zodpovědnosti za zmařený projekt.
- starostce podat inzeráty na pronájem hospody U
Křížku
Termín
následujícího
veřejného
zastupitelstva bude upřesněn.
Starostka ukončila jednání ve 21:45
Dne: 26. 6. 2019
Zapsal: Ing. Lukáš Pech

jednání

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková. Lenka
Egertová
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta:
Mgr.
Tomáš
Vostatek
…............................................................................
Zápis
č.
9/2019
z veřejného
zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
14.8.2019 od 17:00 hodin v budově OÚ Roztoky.
Přítomní zastupitelé: 6
Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr., Ing.
Lenka Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš
Vostatek, Ing. Vladimír Melč
Počet přítomných občanů: 2
Omluveni: Mgr. Lucie Jedličková, Martin
Mikovec, RNDr. Petr Dvořák
Zapisovatel: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Roman Texl, Lenka Egertová
1. Zahájení, schválení programu jednání

ZO bere na vědomí:
−
kontrolu usnesení
−
kontrolu hospodaření a rozpočtová opatření
č. 4/2019 a 5/2019

Jednání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková a řídila průběh jednání. V úvodu přivítala
všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 z
9 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Starostka uvedla, že dnešní jednání zastupitelstva
bylo svoláno na základě pozvánky, která byla
v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu
7 dnů na úřední desce a na internetu. Upozornila, že
z jednání je pořizován zvukový záznam.

Dne 27. 6. 2019 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 9/2019, které se týkalo
převodu částek:
2.000,- Kč z § 2292 – dopravní obslužnost na §
3330 – činnost církví – finanční dar,
1.000,- Kč z § 2292 – dopravní obslužnost na §
3549 – ostatní spec.zdrav.péče – finanční dar.
Ostatní převodu v rámci paragrafů.

Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.
Program jednání:
Zahájení, schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Schválení oprav komínu na budově kotelny
a projednání jeho financování
5. Podněty a náměty občanů
6. Diskuze
7. Závěr
1.
2.
3.
4.

Dne 9. 7. 2019 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 10/2019, které se týkalo
převodu částky 80.000,- Kč z § 6171 - správa na:
61.000,- Kč § 3639 - územní rozvoj - nákup
pozemku
19.000,- Kč § 5512 org. 150 - budova IZHS bezpečnostní zabezpečení.
Dne 29. 7. 2019 bylo provedeno rozpočtové
opatření č. 11/2019, které se týkalo jen převodů v
rámci paragrafů.

Ing. Melč se ohrazuje proti nutnosti konání
zasedání, dle něj je postup opravy komína určen
pachtovní smlouvou. Starostka odpovídá že
pachtovní smlouva vyžaduje souhlas majitele
nemovitosti.

Dne 2. 8. 2019 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 12/2019, které se týkalo
převodu částky 69.000,- Kč z § 3111 – oprava
kuchyně na:
32.000,- Kč § 3639 – územní rozvoj – nákup
pozemků
37.000,- Kč § 3326 – obnova hodnot místního
povědomí – oprava zvoničky
Ing. Melč se ptá na částku 37.000,- související s
opravou zvoničky a na celkovou částku za opravu
zvoničky. Starostka uvádí, že se jedná o úhradu
zálohové faktury a vysvětluje navýšení nákladů v
průběhu opravy. Následuje diskuze o historii oprav
a výši nákladů na opravu zvoničky.

Usnesení č. 2019/08/14 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro: ...5... Proti: ...1 (Ing.
Melč)... Zdržel se ...0...
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
z dnešního jednání Romana Texla a Lenku
Egertovou, zapisovatele Ing. Lukáše Pecha.
Usnesení č. 2019/08/14 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu Romana
Texla a paní Lenku Egertovou. Za zapisovatele
určuje pana Ing. Lukáše Pecha.
Výsledek hlasování: Pro ...6... Proti ...0... Zdržel se
...0...
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/08/14 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
9/2019,10/2019, 11/2019 a 12/2019, která jsou
přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti
........0........ Zdržel se ........0........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Příjmy 1 – 7/2019
11.669.582,28 Kč
Výdaje 1 – 7/2019
6.203.114,61 Kč
Stav účtu k 14.8. 2019 je:

3.2. Rozpočtové opatření ke schválení
Návrh rozpočtového
opatření č. 13/2019 ke
schválení:
Převod celkové částky 1.060.000,- Kč z § 3111 –
oprava kuchyně na:
- v částce 100.000,- Kč na § 3745 – péče o vzhled
obce a veřejnou zeleň – zaměření veřejného

ČS 13.164.588,95 Kč
ČNB 13.793.480,86Kč
3.1. Rozpočtové opatření na vědomí

13

IVORY ENERGY a.s. Ing. Balzar vysvětluje podobu
opravy komína a přibližnou cenu opravy.

prostranství
- v částce 160.000,- Kč na § 3326 – obnova hodnot
místního povědomí – oprava zvoničky
- v částce 200.000,- Kč na § 2219 – ostatní
záležitosti veřejných komunikací – projekty oprav –
lávky + mostky
- v částce 160.000,- Kč na § 3419 – ostatní
tělovýchovná činnost – oprava tělocvičny
- v částce 50.000,- Kč na § 3632 pohřebnictví –
opravy na hřbitově
- v částce 50.000,- Kč na § 2212 –silnice – oprava
silnice u čističky
- v částce 140.000,- Kč na § 3639 – územní rozvoj –
nákup pozemků
- v částce 200.000,- Kč na § 3111 – MŠ – výměna
světel

Dále starostka uvádí, že společnost IVORY Energy,
a.s. ve svém dopise ze dne 8.7.2019 žádá o
poskytnutí součinnosti dle čl. 7.2. v souvislosti s čl.
7.3. pachtovní smlouvy. Popisuje, že se firma
IVORY ENERGY a.s. zavázala k provedení úprav
předmětu pachtu, které jsou „potřebné z pohledu
funkčnosti nové technologie“. Konkrétně se má
jednat o vybudování nových kouřovodů a jejich
napojení na nově vybudované komínové vložky,
které budou osazeny uvnitř stávajícího cihlového
komínu. Dále popisuje dlouhodobě narušený
stavebně technický stav komínu, který má být v
rozporu s čl. 7.3. pachtovní smlouvy a má bránit
bezpečnému užívání pachtu a rekonstrukci
technologie kotelny. Firma si nechalazpracovat
nabídku opravy s předpokládaným výdajem
přibližně 605.000,- Kč s DPH. V této částce jsou
práce za opravu hlavy komína a též vybudování
nového žebříku a lávky, které budou nezbytným
bezpečnostním prvkem komínu (Dále jen
„bezpečnostní prvek“). Tento náklad považuje za
náklad ve smyslu čl. 7.3. na udržování budovy v
odpovídajícím
technickém
stavu
a
žádá
pachtovatele (obec) o zajištění, resp. financování
opravy a úpravy komínu a to formou zápočtu
vynaložených finančních prostředků proti částce
ročního pachtovného. IVORY ENERGY a.s. nabízí
pomoc při řešení oprav ve smyslu zajištění všech
nutných kroků pro jejich provedení.

Usnesení č. 2019/08/14 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
13/2019.
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti ........1(Ing.
Melč)........ Zdržel se ................
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
4. Schválení oprav komínu na budově kotelny a
projednání jeho financování
Obec Roztoky obdržela žádost společnosti IVORY
Energy, a.s., provozovatele kotelny v souladu s čl.
6.5. Pachtovní smlouvy žádost o souhlas
s provedením opravy komínu na budově, která je
majetkem obce.
Usnesení č. 2019/08/14 - 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje v souladu s čl. 6.5. Pachtovní
smlouvy uzavřené se společností IVORY
ENERGY a.s. provedení stavebních prací
souvisejících s opravou komínu na budově č.p.
191 - kotelna.
Pachtýř bude písemně
informován.
Výsledek hlasování: Pro ......5........ Proti .......1 (Ing.
Melč)......... Zdržel se ................
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Ing. Melč se po dotazu starostky, proč hlasoval
proti, ohrazuje proti celkovému provedení
rekonstrukce budovy kotelny a ke způsobu řešení
opravy komína. Starostka uvádí, že nutnost opravy
komína je popsána ve smlouvě. Přítomný zástupce

Obec si nechala od právního zástupce zpracovat
posudek Pachtovní smlouvy z něhož vyplynulo, že
Pachtýř je ten, kdo má nést náklady na nutné
úpravy
a
opravy
komínu
k zajištění
provozuschopnosti předmětu pachtu (budovy
kotelny) jak je řečeno v článku 6.11. smlouvy. Dále
si obec nechala předložit nabídky na opravu komína
bez instalace bezpečnostních prvků. Obec obdržela
nabídky v rozmezí 260.000,00 Kč až 375.000,00 Kč
s DPH.
V následující diskuzi Ing. Melč kritizuje podobu
pachtovní smlouvy a způsob prováděných úprav
budovy kotelny. Následující diskuze se zabývá
návrhem Ing. Melče na snížení komína na
minimální přípustnou výšku. Mgr. Vostatek
upozorňuje na stížnosti občanů na dosavadní
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občasný výskyt popílku. Uvedl, že si je vědom
problémů při instalaci nové technologie, které se při
začátcích tolerují. Chtěl záruku od pana Balzara, že
již k tomu nebude docházet a rozptyl emisí bude
minimální . Pan Ing. Balzar uvedl, že rozptyl při
snížení komína bude minimální.
Ing. Melč navrhuje odložení platby za pachtovné,
aby se o způsobu financování hlasovalo až po
znalosti technického řešení. Zastupitelé se dohodli,
že o tomto návrhu hlasovat nebudou, ale budou
hlasovat
o
financování
formou
zápočtu
pachtovného a požadavcích na společnost IVORY
ENERGY a.s..v souvislosi s prováděním opravy
komínu.

stanice jsou předmětem pachtu. Společnost IVORY
ENERGY a.s. v reakci na zaslané vyjádření obec
informovala, že stanice musí být osazeny systémem
měření a regulace a tedy ani dálkovým dohledem,
proto bude třeba přijmout opatření k zamezení
škody a to seznámením způsobilých osob na
každém objektu s možností uzavření hlavních
ventilů v případě aktuální havárie doprovázené
únikem topného média případně, bude mít
oprávnění vzniklé poruchy hlásit. Navrhují
zorganizovat schůzku se zástupci všech objektů, na
které bude projednán způsob zabezpečení a smluvní
zakotvení umístění a práva přístupu k předávacím
stanicím v jednotlivých domech.

Usnesení č. 2019/08/14 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje financování nutných oprav na
budově kotelny formou zápočtu proti ročnímu
pachtovnému.
Výsledek hlasování: Pro .......0....... Proti
..........6...... Zdržel se .......0.........
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

11. Podněty a náměty občanů
Ze strany občanů nepadl žádný dotaz ani podnět.
13. Diskuze
V rámci diskuze zastupitelstvo řeší výši
spolufinancování. Výše spolufinancování bude
upřesněna po vyřízení požadavků předložených
společnosti IVORY ENERGY a.s.
14. Závěr

Usnesení č. 2019/08/14 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje následující požadavky:
1. Odbourání komínu na minimálně přípustnou
výšku dle projektové dokumentace
2. Obnovení hromosvodného systému
3. Prověření nutnosti umístění bezpečnostních
prvků v návaznosti na výšku komínu
4. Prověření možnosti odbourání komínu do úrovně
střechy přístavby pro tkaninový filtr a možnost
umístění nerezového komínového tělesa do
minimálně přípustné výšky
Požadavky
budou
písemně
předloženy
společnosti IVORY ENERGY a.s.
Výsledek hlasování: Pro ......6........ Proti
.......0......... Zdržel se .........0.......
Usnesení č.7 bylo schváleno.
Hlasování o způsobu spolufinancování proběhne na
dalším zasedání Zastupitelstva obce dne 3.9.2019

Shrnutí veřejného jednání:
ZO schvaluje:
−
program jednání.
−
ověřovatele zápisu a zapisovatele.
−
rozpočtové opatření č. 13/2019.
−
provedení stavebních prací souvisejících s
opravou komínu na budově č.p. 191 - kotelna.
−
Požadavky na firmu IVORY ENERGY a.s.
v souvislosti s prováděním opravy komínu.
ZO neschvaluje:
- financování nutných oprav na budově kotelny
formou zápočtu proti ročnímu pachtovnému.
ZO bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 9/2019,10/2019,
11/2019 a 12/2019
Termín následujícího veřejného jednání: 3.9.2019.
Starostka ukončila jednání ve 19:15
Dne: 14. 8. 2019
Zapsal: Ing. Lukáš Pech

V souvislosti s kotelnou starostka uvádí, že
k návrhu servisní smlouvy na opravy zařízení
předávacích
stanic
umístěných
v budovách
odběratelů, která byla předložena jednotlivým SVJ
obec jako prostřední zaslala vyjádření, v němž
informovala společnost IVORY ENERGY a.s. o
nesouhlasu s uzavřením smlouvy, jelikož předávací

Ověřovatelé zápisu: Roman Texl Lenka Egertová
…...............................
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
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PŘEVLÁDAJÍ DOPRAVNÍ NEHODY A STROMY
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Od posledního vydání Roztockých listů, tedy tentokrát za poslední dva měsíce, zasahovali roztočtí hasiči
na žádost operačního střediska celkem šestnáctkrát. Přestože až do posledních dnů převládalo relativně
teplé a suché počasí, zúčastnili se v tomto období hašení jen jediného požáru. To když v podvečer 10.
července vzplálo posekané pole u Nezabudic. Na místo vyjeli oběma vozidly a jako první na místě sířící se
plameny pomocí asanační lišty na Tatře nejprve zachytili a následně i s druhým vozidlem balíky slámy a
pole uhasili. Jejich kolegové z Rakovníka a Křivoklátu jim v tom rychle pomohli, takže velkobukovští už
přijeli jen jako záloha.
Tomuto požáru předcházely v uvedeném období dvě dopravní nehody. Obě se odehrály v neděli 23.
června. Poprvé roztocké společně s rakovnickými hasiči vyslalo KOPIS v Kladně těsně po obědě k nehodě
osobního vozidla v esíčku nad Křivoklátem směrem na Písky. Třídvéřové Daihatsu s tříčlennou posádkou
naštěstí skončilo jen v příkopu, když odmítlo na mokrém povrchu poslušnost. Lehce zraněného spolujezdce
odvezla RZP na vyšetření do rakovnické nemocnice. Po vyproštění vozidla se hasiči vrátili na své
základny. Ne ale na dlouho, protože za necelé čtyři hodiny byli znovu vysláni k dopravní nehodě.
Tentokrát se na silnici vedoucí z Městečka do Rakovníka na úrovni Míčů střetl motocyklista s osobním
vozidlem. Bohužel tak nešťastně, že pro něj musel přiletět vrtulník LZS z Prahy. Hasiči na místě ve
spolupráci s policisty uzavřeli komunikaci, asistovali přítomným záchranářům z Roztok a Rakovníka při
ošetření zraněného motocyklisty a poté pomohli s jeho naložením do vrtulníku. Po uvolnění komunikace se
vrátili zpět na základny.
K trošku překvapivým zásahům na odstranění padlých stromů v komunikacích vyjížděli roztočtí hasiči
v úterý 25. června. Ve vedru přes 30 stupňů Celsia ve stínu, aniž se tzv. pohnul list, je KOPIS v Kladně
společně s kolegy ze Stochova vyslalo do chatové oblasti ve Zbečně, kde přes místní komunikaci spadla
košatá vrba. Hasiči jí společnými silami rozřezali a odstranili pryč. Za půl hodiny po návratu na základnu
vyjížděli roztočtí, tentokrát s rakovnickými, na strom ležící přes silnici z Malé Bukové do Městečka.
Ulomenou větev ze statného buku, blokující celou šíři vozovky, opět motorovou pilou rozřezali a po jejím
odstranění se vrátili zpátky na základnu. Na další strom v silnici vyjížděli o dva dny později, ve čtvrtek nad
ránem. Tentokrát se vyvrátil ve stráni nad silnicí kousek za Višňovou směrem k Nezabudicím a zablokoval
oba jízdní pruhy poměrně úzké silnice. Se stoprocentní důvěrou operačního střediska roztočtí sami strom
rozřezali a odstranili z vozovky.
Po delším období klidu a výše uvedeném požáru je až v pondělí 15. července opět povolalo KOPIS do
akce. Opět se jednalo o padlý strom, tentokrát v silnici vedoucí z Malé Bukové do Nezabudic. Než ale
stačili na místo dojet, strom už někdo aktivní z vozovky odstranil. Hasiči se tedy cestou na místo otočili a
vrátili zpět.
Až téměř po týdnu je v neděli 21. července dopoledne zaměstnala řidička osobního vozidla Škoda Fabia na
tradičním místě dopravních nehod v zatáčce u hájovny Beraník. Na mokrém povrchu nezvládla s vozidlem
zatočit a po sražení dopravní značky, upozorňující právě na prudkou zatáčku, skončila pod srázem na
louce. Lehce zraněnou jí záchranná služba odvezla na vyšetření. Jejímu spolujezdci se při nehodě nic
nestalo. Hasiči na místě nehody vyčkali na vyšetření její asi v celku jasné příčiny a následně pomohli
odtahové službě s naložením vozidla a řízením dopravy. Poté se vrátili zpět na základnu.
Ne vždy jsou ale hasiči úplně úspěšní, ač se snaží sebevíc. K takovému zásahu je vyslalo operační středisko
ve čtvrtek 24. července krátce před 16. hodinou. Jednalo se o záchranu tonoucího muže u roztockého jezu
na Berounce. Než ale stačili hasiči dojet na místo, proud vody ho zanesl náhonem elektrárny až na úroveň
bývalého hotelu „U Dvořáků“. Tady ho sice z vody na břeh s vypětím sil dostali poměrně rychle velitel
s jedním ze svědků události a společně s policisty Prvosledové hlídky a vzápětí i ostatními roztockými
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hasiči ihned poskytli první pomoc, ale bohužel ani s maximálním vypětím a s využitím moderní techniky
jeho záchraně nepomohli. Lékař záchranné služby z Rakovníka už jen konstatoval smrt a případ si převzali
rakovničtí kriminalisté. Roztočtí hasiči i s dorazivšími kolegy z Rakovníka se poté vrátili zpět na svou
základnu. O den později, opět po poledni, vyjížděli hasiči znovu. Opět k dopravní nehodě a letos už
podruhé na křižovatku na Karlově u bývalé norkárny. Znovu zde řidič osobního vozidla nerespektoval
dopravní značení a bočně z vedlejší silnice narazil do dodávky, kterou odmrštil několik metrů do
protilehlého příkopu. Naštěstí tentokrát nedošlo k tragédii a řidič dodávky vyvázl jen s lehčím zraněním.
Roztočtí nejprve zajistili dodávku proti hrozícímu převržení a společně s berounskými hasiči po provedení
nutných protipožárních opatření zasypali sorbentem unikající provozní kapaliny. Následně vyčkali
vyšetření a zadokumentování nehody dopravními policisty. Poté pomohli s naložením vozidel na vozidla
odtahových služeb a po uklizení vozovky se vrátili do zbrojnice.
K další dopravní nehodě, až na křižovatku mezi Sýkořicí a Bělčí, vyslalo KOPIS roztocké společně se
stochovskými hasiči v pondělí 5. srpna v podvečer. I v tomto případě řidič osobního vozidla trefil bok
dodávky, která ale tentokrát nedala přednost jemu. Výsledek nehody byl ale velmi podobný té předchozí.
Vozidla nepojízdná a jen lehčí zranění řidiče osobního vozidla a uniklé provozní kapaliny. Naši hasiči se
ale na místě dlouho tzv. neohřáli. Velitel zásahu ze Stochova je po příjezdu zase vrátil zpět na základnu.
Vystačil si se svými kolegy sám a nechtěl zbytečně roztocké zdržovat, kdyby jich bylo zapotřebí blíže
jejich základně.
Bylo, ale až o týden později. To když se nad silnicí z Malé Bukové do Nezabudic, zřejmě pod tíhou kapek
deště, ohnula větev na jednom z tisíců stromů, lemujících silnice v našem širokém okolí. Ve výšce asi pěti
metrů nad vozovkou sice někomu nepřekážela, ale co kdyby… Zkrátka hodinu před pondělním polednem
roztocké společně s rakovnickými hasiči vyslalo operační středisko na její odstranění. Ti společnými silami
z nastavovacího žebříku za zastavení provozu větev bezpečně skáceli a po rozřezání jí odstranili mimo
vozovku. Ten den ale vydatný déšť zřejmě napomohl i další mimořádné události, kterou museli roztočtí
společně s rakovnickými hasiči likvidovat. Pod naloženým nákladním vozidlem se kousek nad
Křivoklátem utrhla zřejmě podmáčená krajnice a skončilo i s přívěsem nakloněné v příkopu. Při tom se
náklad pytlů vysypal z vozidla na přilehlou louku. Roztočtí po příjezdu nejprve zajistili nákladní vozidlo
proti případnému převržení a uzavřeli provoz na komunikaci. Následně ve spolupráci s majitelem vozidla a
kolegy z Rakovníka, za současného uzavření úseku silnice z Křivoklátu až na Písky policisty z Rakovníka
a Roztok, po přeložení nákladu přívěs a nákladní vozidlo za pomoci přítomné vyprošťovacího techniky
vytáhli z příkopu zpět na vozovku. Po zadokumentování nehody dopravními policisty zůstali na místě jen
roztočtí, aby jednak pomohli naložit vysypaný náklad a uklidit místo nehody a také aby v místě zajistili
kyvadlové řízení provozu na komunikaci, kterou už nebylo nutné uzavírat úplně. Po čtyřhodinovém
poměrně fyzicky náročném zásahu se se soumrakem vrátili zpět na svou zbrojnici.
O tři dny později, ve čtvrtek 15. srpna odpoledne, požádalo tentokrát roztocké hasiče operační středisko o
pomoc při záchraně muže pomocí raftového člunu. Dotyčný se totiž zřítil v jinak nepřístupném místě ze
stezky Brdatka proti železniční zastávce Újezd nad Zbečnem a záchranáři se k němu jinak, než přes řeku
nemohli dostat. Roztočtí hasiči na místo dorazili po roztockých záchranářích současně s posádkou
s lékařem z Rakovníka. Ihned převezli dva záchranáře s potřebným vybavením přes řeku, kde jim až do
příletu vrtulníků letecké záchranné služby (LZS) z Plzně a také z Prahy pomohli s ošetřením staršího muže.
Toho zde až druhý den po jeho pádu z prudké stráně nalezli, naštěstí živého, turisté a zavolali pomoc. Po
naložení muže do vakuových nosítek a jeho transportu v podvěsu vrtulníku na druhý břeh k dalšímu
ošetření, se roztočtí hasiči se záchranáři vrátili zpět na pravý břeh řeky, odkud se po odletu vrtulníku se
zraněným do pražské nemocnice vrátili zpět na svou základnu. Záchrany se spíše pasivně účastnili i hasiči
ze Stochova a s pátráním po identitě muže, který byl cizincem, měli naopak dost práce roztočtí policisté.
Rovněž případem spíše pro policisty se stala v pátek 16. srpna večer dopravní nehoda v katastru Skryjí.
Tady se řidič notně posilněný alkoholem neúspěšně pokusil svým vozidlem dojet z kempu „Ahoj“
k silničnímu mostu přes řeku. Normálně úzká asfaltová cesta se mu stala ještě užší a zapříčinila pád
s vozidlem ze srázu až na břeh řeky. Lehce zraněný řidič se ještě před příjezdem složek IZS dostal
z vozidla sám a po vytažení na kolečkovém křesle záchranné služby zpět na cestu byl předán záchranářům
k ošetření. Protože z vozidla převráceného na střeše nic nebezpečného neunikalo, hasiči z Roztok,
Rakovníka i Zvíkovce se vrátili zpět na své základny. Nejvíce práce tedy budou mít s dokončením případu
policisté. Zatím naposledy vyjížděli roztočtí společně s rakovnickými hasiči v úterý 20. srpna do Městečka,
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kde se dopoledne zřítil strom přes komunikaci, vedoucí k místním chatám. Při příjezdu na místo hasiči
zjistili, že už byl někdo z místních rychlejší a strom rozřezal a odstranil. Vrátili se tedy bez práce zpět na
své základny.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, za většinu výjezdů hasičů v našem okolí může trošku počasí, ale
především nepozornost a spěch. Nespěchejte! Když už ale musíte, tak alespoň trošku opatrně a ohleduplně
k ostatním!
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

…………………………………………………………………………………………………….
TÉMA LÉTA – SEKÁNÍ TRÁVY
Léto téměř končí a již nyní můžeme porovnávat počasí loňského a letošního léta. Obecné povědomí o
velkém nedostatku vody a prognóze o dalším suchém létu nás nutí přemýšlet nad způsoby zadržení vody
v krajině přirozenou cestou. Jedním z nich je i omezení sekání trávy. Informace proběhla v mediích a i
členské obce obdržely výzvu od Sdružení místních samospráv k úvaze omezit sekání trávy.
Zastupitelé se výzvou a požadavkem několika občanů zabývali na veřejném zasedání v červnu. Z diskuze
vyplynulo, že se bude sekat tak, aby obec byla stále upravená a technika využívaná k sekání nebyla
nadměrně vzrostlou trávou ničena. Počasí nakonec nebylo jako loni, občas zapršelo, ale tráva naštěstí moc
nerostla. Omezení sekání trávy vlastně vyplynulo tak nějak z okolností.
K tomuto tématu uveřejňujeme článek níže.
Lenka Peterková

KOSITI ČI NEKOSITI
Již několik let mě děsí, kdy že to opět uvidím na dveřích bytovky oznámení že BUDE PROVEDENO
SEKÁNÍ TRÁVY, trávy, která sotva doroste několika málo centimetrů. Vše je jak pětiletka naplánováno, a
tak se prostě sekat bude, jak mně osobně na ZO řekla paní starostka. To, že se na sídlišti několik let
vědomě vyrábí suchopár, zřejmě nikomu nevadí.
Ve větších městech, včetně Prahy, již dříve přišli na to, že v době vzrůstajícího sucha (stačí se z Roztok
podívat na protější stráň nebo se projít po lese či sídlišti) je třeba vrátit se ke kořenům a vzít selský rozum
do hrsti. Vyšší tráva 30-40 cm skýtá útočiště pro luční kvítí, včely, různé druhy hmyzu a třeba již téměř
zmizelé motýle- a my chceme ty motýle. Dále snižuje prašnost, hlučnost a co je nejdůležitější: zadržuje
vodu v krajině.
V sousedství sídliště je studna, kde bývalo 12 m vody, dnes jsou tam s bídou 2 m.
Bouříme, když vidíme, jak se kácejí deštné pralesy, ale že se sucho šíří i u nás, vnímáme mlhavě. Snad
zahrádkáři a houbaři toto vnímají více, než ostatní Nejsem Greta ze Švédska, ale myslím, když se většina
lidí naučila třídit odpad, tak si zpětně zvykneme, že se bude kosit podle potřeby cca 2 krát do roka a ne
podle plánu. Lidé často zmiňují klíšťata. Ta na vás mohou spadnout i z větví a také nevykácíme cestu k
nádraží či jinou.
Berme přírodu takovou, jaká je. Golfová hřiště, anglické a francouzské parky mají závlahu, zatím. Také
peníze, i když ty jsou až na prvním místě, se dají použít jinak, smysluplněji.
Shrnutí - i luční květ pomůže spasit svět.
Jiří Háva v.r.
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RORÝSI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Rorýs obecný je v době hnízdění silně vázaný na lidská sídla. Jeho hnízda najdeme na půdách či ve
ventilačních otvorech paneláků a bytovek. Původní hnízdiště v puklinách skal již před mnoha lety vyměnil
za lidskou společnost. V době zateplování fasád a půd na to bohužel doplácí a je řazen mezi silně ohrožené
druhy. Jen Praha hlásí úbytek rorýsů o 45 %! Rekonstrukcí budov bohužel často dochází k zániku hnízd či
dokonce zazdění jejich mláďat.
Tradičním hnízdištěm tohoto ohroženého druhu v naší obci je půda obecního úřadu, kde letos hnízdilo asi
15 párů. Rorýs je pro většinu lidí další tmavý pták na obloze, který se snadno zamění s vlaštovkou či
jiřičkou. Při troše cviku se dá ale lehce odlišit. Nemá bílou barvu na spodku těla jako jiřička či vlaštovka.
Je v podstatě celý tmavý a o něco větší. Křídla má delší a ostřeji zahnutá. Nohy má zakrnělé a používá je
spíše k zavěšení při přistávání na hnízdech. Na rozdíl od vlaštovky či jiřičky nesedá na dráty. Je totiž
z těchto hmyzožravých ptáků nejlépe adaptovaný na let a sezení na drátech, větvi či dokonce zemi
považuje za činnost podřadnou pro letce jeho kvalit. Bez přehánění je to výtečný letec a celé jeho tělo je
tomu anatomicky uzpůsobeno.
Létá rychlostí přes 100 km v hodině. Aniž by používal meteorologické aplikace, tak si, ještě než přijdou
deště, zalétne i 1 000 km daleko na okraje tlakových níží za potravou pro své potomky. Je totiž zcela
závislý na potravě ulovené ve vzduchu a deštivé počasí mu nesvědčí.
Pokud neplachtí vysoko na obloze, létá opravdu rychle v sevřené formaci několika ptáků. Ukřičená letka
připomíná spíše bojovou jednotku. Dají se snadno odlišit i podle výrazného hlasu odlišného od švitoření
vlaštovek či jiřiček. Svým křikem oživují letní oblohu nejen na vesnicích, ale i ve velkých městech.
Rorýsí léto je u nás velice krátké. Přilétají zpravidla začátkem května, a na konci července už balí kufry a
odlétají do subsaharské Afriky. Tráví u nás tedy cca 3 měsíce. Pro hodně lidí se tito ptáci vrací domů
vyhnízdit, ale jak pravil jeden ornitolog spíše si k nám odskočí jako naše maminky do porodnice. Tři
čtvrtiny roku tráví v tropech.
Extrémní adaptace rorýsů na let vedla k několika zajímavým aspektům jejich života:
• Nestávají se potravou dravých ptáků. Zrychlí i na 200 km v hodině a uletí jim.
• Potravu přijímají a pijí pouze v letu. Dokonce mladí ptáci stráví ve vzduchu nepřetržitě dva roky,
než pohlavně dospějí a začnou hnízdit
• Protože nechodí po zemi, materiál na stavbu hnízda si vyrábějí z prachu ve vzduchu, který slepí
slinami. Hnízdo tak staví i několik let. Budky rorýsů se tedy nečistí. Vajíčka se mohou snadno
rozkutálet, což se mladým rodičům občas stává.
• Spí v letu! Prostě vyletí do výšky až 3 km a při klouzavém letu dolů si ducnou. Když je třeba, zase
popoletí a šlofíka si zopakují. To vždy fascinovalo mé děti, které se mne ptaly, co všechno dokáží
rorýsi dělat v letu.
• Další „nej“ je z poněkud lechtivé oblasti sexuality rorýsů. Jako jediní ptáci na světě se totiž páří za
letu. Samozřejmě to vyžaduje dokonalé letecké schopnosti a náležitou koordinaci obou
rozvášněných partnerů. Bez spojení kloak prostě malí rorýsci nebudou☺. Možná i pro tuto nutnou
souhru partnerů jsou rorýsi striktně monogamní a žijí v trvalých párech.
• Jednoduše se rozhodli, že pevná zem je přežitek…
Rorýsi jsou známí svou věrností hnízdišti. Díky kroužkování je zdokumentován případ rorýse ze
Švýcarska, který se po 18 let vracel do stejného hnízda.
Možná víte, že Obecní úřad v Roztokách bude procházet rekonstrukcí, která by mohla ohrozit hnízdní
kolonii rorýsů. Dobrá zpráva je, že veškeré stavební práce proběhnou mimo hnízdní období a že při
rekonstrukci budou instalovány budky pro rorýse, které nahradí jejich stávající hnízda. Díky paní starostce
Ing. Lence Peterkové tak mohou být rorýsi i nadále součástí naší obce a mají u nás tu svou „porodnici“
zajištěnou! Kdoví, třeba překonáme i rekord ze Švýcarska☺.
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V době, kdy čtete tento článek, jsou už nejspíš někde nad Saharou. V květnu ale zase ozvučí oblohu nad
Roztokami svým válečným pokřikem. Už se na ně těším…
PS: Paní starostce děkuji za umožnění přístupu na půdu úřadu, kde jsem rorýse kroužkoval v rámci
vědecké činnosti Národního muzea. Na fotce vidíte jedno z letošních 22 mláďat vyvedených na úřadě.
(foto na titulní straně RL).
Petr Hájek
…………………………………………………………………………………………………………………

JEŘÁB U ZVONIČKY
O probíhající opravě zvoničky jsme již několikrát
informovali. Začátkem měsíce srpna byly zahájeny práce
na dokončení oprav. Poslední větší oprava byla provedena
v roce 1976, což je zmíněno i v kronice obce a bylo to
potvrzeno nálezem schránky, ve které byl krátký dopis a
vloženy mince platné v tehdejší době spolu s několika
výtisky novin.
Ve čtvrtek 15. srpna byl pomocí velkého jeřábu umístěn
nově opracovaný několikatunový kmen, tzv. dvoják, na
místo původního, který byl po letech téměř rozpadlý.
Zhruba 2 hodiny musela být kyvadlově řízena doprava,
protože jeřáb v tomto velmi úzkém úseku vozovky
zasahoval až přes oba jízdní pruhy. Řidiči byli naštěstí
trpěliví, osobní vozy projely bez významného zdržení. Za
trpělivost všem děkujeme.
Nyní je rozdvojená část kmenu obestavěna lešením a na
opravě se stále pokračuje. Musí být postavena původní
stříška a pod ní bude zavěšen zvon. Budou opraveny
některé poničené části dřevěné zvonice. Okolnosti kolem
opravy zvoničky budou sepsány a též uchovány pro další
generace. A snad bychom mohli po opravě i slavnostně
zazvonit.
Podrobnější článek k opravě a vůbec o zvoničce
uveřejníme v některém z následujících čísel Roztockých
listů.
Lenka Peterková

Foto: Radka Prokůpková

Výzva občanům
Obec Roztoky prosí všechny občany, kteří mohou přispět svými střípky – fotografiemi, vzpomínkami,
znalostmi událostí, příhodou spjatou s obecní zvoničkou, aby se s námi o ni podělili donesením materiálů
na obecní úřad, popsáním situace na e- mailovou adresu, nebo dopisem odeslaným na adresu úřadu či
vložením do schránky na připomínky. Všem moc děkujeme za spolupráci.
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STÁLE TRVAJÍCÍ POTÍŽE S ODPADY
Již delší dobu je naše obec „přikrášlena“ přetékajícími kontejnery na plasty, sklo nebo na obaly tetrapack.
Někdo se možná může ptát, co se stalo, když to celkem bez velkých problémů fungovalo několik let a
najednou jsou potíže? Nebo snad došlo ke změně společnosti, která odpady odváží?
Je třeba vysvětlit, že obec si na odvoz všech druhů odpadů najala před lety společnost Becker Bohemia. Po
dlouhých letech tato společnost nejdříve změnila po reorganizaci společnosti název na Odpady Bohemia
s.r.o. a koncem roku 2017 došlo k jejímu sloučení se společností Marius Pedersen a.s. (MP) a přejala též i
její obchodní název. Po několika personálních změnách do loňského roku i tato společnost zajišťovala
odvoz odpadů provozovnou z Kralovic. Odtud byly vypravovány všechny vozy, které odpad svážely.
Koncem loňského roku, pravděpodobně ve snaze zefektivnit poskytování služby, převzala svoz odpadů
provozovna společnosti MP v Rakovníku. Od té doby nastalo několik situací, kdy nebyl proveden svoz
odpadů dle již zavedených pravidel a kvality. Došlo ke změně svozových dnů pro separovaný odpad a
nepravidelnost měla a zatím ještě má za následek, že se v kontejnerech a kolem nich kupí plasty, sklo nebo
obaly tetrapack. Stávalo a stává se, že některé kontejnery nebyly svezeny ani v den, kdy ke svozu mělo
dojít. Neustálé stížnosti od občanů a naše urgence na provedení nápravy byly a bohužel jsou na pořadu
každého týdne po provedeném svozu. Stále pravidelně urgujeme neprovedené odvozy. Po každém svozu se
kontroluje provedení a následně se zasílá požadavek na nápravu. Zmizely některé kontejnery tzv. zvony na
sklo. Údajně proto, že provozovna Rakovník nemá odpovídající techniku. Zvony na sklo se postupně úplně
vymění za kontejnery. Čeká se však na jejich dodání. Nesmíme zapomínat na část naší obce Karlov, kde
jsou problémy obdobné. Bude tam přidán další kontejner na plasty a kontejner na papír. Po zkušenostech
byly postupně po obci rozmístěny kontejnery na papír, ale stále preferujeme jeho odvoz formou výpomoci
škole. Zhruba jednou měsíčně byl ke sběrnému dvoru přistaven velký kontejner, do kterého se nastřádaný
papír přeházel. Nyní je kontejner umístěn vedle prodejny a bude odvážen až po jeho úplném naplnění.
Stále tedy platí, že je možné papír přivézt do sběrného dvora.
Kolem sběrného dvora došlo v posledních měsících též k několika změnám. Především jsme se pokusili
upravit jeho vzhled zakrytým oplocením a došlo ke změně jeho uspořádání. Je určen především pro občany
naší obce. Jeho otevírací doba je již léta v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne. Do dvora je možné
odvézt nejen velkoobjemový odpad, ale i bioodpad, elektroodpad, kovy nebo papír. Pokud někomu
nevyhovuje otevírací doba, je možné se telefonicky domluvit se správcem. Je však zarážející, že se téměř
každý den ráno před sběrným dvorem objeví hromádka něčeho, co sice patří do sběrného dvora, ale její
původní majitel nebyl ochoten s odpadem přijet v otevírací době. Proč? Je mu líto dát 30 Kč za předání
odpadu? Nevyhovuje mu otevírací doba? Nebo jde o někoho, kdo není naším občanem? Chatař, který vždy
tvrdí, že odpad platí ve svém městě či obci a tam si jej také odváží? Asi nelze pochopit chovní některých
nezodpovědných lidí. Toto chování však následně bere čas technickým pracovníkům obce.
Obec každým rokem vynakládá více prostředků na svoz odpadů. Ceny za tyto služby se zvyšují a prognóza
počítá s dalším nárůstem. Obec si nechala zpracovat analýzu systému odpadového hospodářství s cílem
najít lepší systém a vynakládat prostředky za skutečně vyprodukované množství odpadu, které bude
svozová společnost schopna po zvážení vykázat. Též je třeba zmínit i povinnost podnikatelských subjektů
na zajištění likvidace vyprodukovaného odpadu buď přímo se svozovou společností, nebo zapojením se do
systému odpadového hospodářství obce.
Pravidelnost odvozů separovaných odpadů vzala za své. Kupící se odpad kolem kontejnerů obzvlášť
v letních měsících je nehezkou vizitkou, ale věříme, že se v průběhu září podaří vyjednat nápravu a o
svozech jednotlivých druhů odpadů Vás budeme moci v brzké době informovat. Prosíme tedy o Vaši
trpělivost. Případné neprovedení svozu můžete nahlásit osobně v kanceláři OÚ nebo na tel. 313 558 113.
Lenka Peterková
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Rozlosování podzim 2019
A-tým III.třída
kolo datum den výkop

Starší žáci - Berounsko
datum a čas
domácí

zápas

1.

25.8.

NE

13:30

Oráčov - TJR A

01.09.2019 14:30

Komárov / Osek - TJR

2.

31.8.

SO

17:00

TJR A - Žehrovice

07.09.2019 10:15

Zdice - TJR

3.

8.9.

NE

13:30

Petrohrad - TJR A

14.09.2019 16:30

volno

4.

14.9.

SO

17:00

TJR A - Sýkořice

21.09.2019 10:00

TJR - Nižbor/Chyňava

5.

22.9.

NE

16:30

Chrášťany - TJR A

28.09.2019 13:30

Všeradice - TJR

6.

28.9.

SO

16:00

TJR A - Pavlíkov

05.10.2019 10:00

TJR - Rpety/Felbabka

7.

5.10.

SO

13:30

Mutějovice - TJR A

12.10.2019 14:00

Tlustice - TJR

8.

12.10.

SO

15:30

TJR A - Čistá

19.10.2019 10:00

TJR - Tlustice

9.

20.10.

NE

15:00

Kroučová - TJR A

26.10.2019 10:00

TJR - Komárov/Osek

10.

26.10.

SO

14:30

TJR A - Janov

02.11.2019 10:00

TJR - Zdice

11.

2.11.

SO

10:00

Kolešovice - TJR A

B-tým pralesní liga
kolo

datum den výkop

Starší přípravka
datum a čas

domácí

zápas

29.08.2019 16:30

Sj. Chrášťany - TJR

1.

25.8.

NE

10:00

Jesenice B - TJR B

08.09.2019 10:00

TJR - Čistá

2.

1.9.

NE

13:30

Ruda - TJR B

13.09.2019 17:15

SK Lány - TJR

3.

8.9.

NE

13:30

TJR B - Kounov

22.09.2019 10:00

TJR - Hředle

4.

14.9.

SO

13:30

Srbeč - TJR B

27.09.2019 16:30

N.Strašecí - TJR

5.

22.9.

NE

13:30

TJR B - Panošák

06.10.2019 10:00

TJR - FK Rakovník dívky

6.

28.9.

SO

13:30

13.10.2019 10:00

TJ Slabce - TJR

7.

6.10.

NE

13:30

Šanov - TJR B
TJR B - Senomaty
B

20.10.2019 10:00

volno

8.

13.10.

NE

13:30

TJR B - Jesenice B

27.10.2019 10:00

TJR - SKP Rakovník S

9.

20.10.

NE

13:30

TJR B - Ruda

03.11.2019 16:00

SKP Rakovník M - TJR

10.

27.10.

NE

10:00

Kounov - TJR B

10.11.2019 10:00

TJR - Tatran Rakovník

PÁ

16.8.

TJR - Městečko

2:4 (0:1)

branky: Číhař 2

Výsledky:
Pohár

III.třída

1.kolo

1.kolo

NE

25.8.

Oráčov - TJR A

IV.třída 1. kolo

NE

25.8.

Jesenice B - TJR B
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1:2 (0:1)
1:1 (0:1), 4:3 na
penalty

branky: Masarovič,
Čumpelík
branka: Sklenička
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