OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

zařízení
distribuční
soustavy
v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah je nutno
provést v
období
vegetačního
klidu
do 15.listopadu 2019. Bližší informace na
http://www.obec-roztoky.cz/samosprava/egovernment/elektronicka-uredni-deska/cezodstraneni-stromovi-22467.html

řítomnost starostKy na OÚ.
Starostka je přítomna na obecním úřadu:
PO 9 – 17:00 hod.
ST 8 – 17:00 hod.
Nepřítomnost na úřadě v těchto určených
hodinách je přípustná při neodkladných jednáních
mimo kancelář.
Místostarosta: ST 15 – 17:00 hod.
V
ostatní
časy
je
možné
domluvit
schůzku telefonicky. Starostka tel. 778 546 438,
místostarosta tel. 776 703 795.

P

rnový háj.
V minulém čísle RL jsme uveřejnili výzvu s
požadavkem na odstranění váz a jiných
předmětů před kolumbárii. Na základě reakcí na
tuto výzvu sdělujeme, že provozovatel hřbitova
Obec Roztoky tímto opatřením chce zajistit
pořádek a nehromadění již nepotřebných
předmětů. Za ztrátu či poškození nenese žádnou
odpovědnost. Žádáme nájemce, aby uvážili, jaké
množství pietních předmětů před kolumbárii
ponechají s ohledem na udržení pořádku.

U

ontejner na papír.
Vedle prodejny COOP byl nově umístěn
kontejner na papír, který je volně přístupný
a je nutné ho po uložení papíru vždy uzavřít.
Důrazně žádáme všechny občany, aby
neshromažďovali papír před sběrným dvorem,
ale aby jej ukládali do přistaveného kontejneru.

K

ekání trávy.
Vzhledem k neustálým stížnostem na kvalitu
sekání trávy sdělujeme, že techničtí
zaměstnanci obce Roztoky provádí sekání trávy
postupně po celé obci s ohledem na celkovou
potřebu udržet obec upravenou. V letních
měsících bylo sekání trávy částečně omezeno z
důvodu omezit vysychání travnatých ploch. Po
příchodu vlhkého počasí tráva roste velmi rychle
a je hustá. I suchá obsahuje mnoho vody a při
sekání dochází k ucpávání vývodu do sběrného
koše. Při sběru do košů se pak bohužel občas
stane, že tráva zůstane na posekané ploše. Z
časových důvodů není možné, aby následně takto
neposbíranou trávu technici hrabali ručně. Jsme
obcí, kde se tráva do košů sbírá, i když to práci
ztěžuje. V mnoha jiných obcích tráva zůstává na
posekaných plochách ležet. Přesto je snaha i
nadále na plochách uvnitř obce provádět sběr
trávy do košů. Neustálá kritika na kvalitu sběru
trávy rozhodně nepřidá na elánu. Techničtí
pracovníci provádí údržbu všech ploch s ohledem
na technické vybavení, počasí i na časové
možnosti. Važme si jejich pracovního nasazení a
před vznesením kritiky je vhodné zamyslet se nad
její oprávněností.

S

osvícení.
V sobotu 19. 10. 2019 se bude v Hotelu
Roztoky konat posvícenská zábava. K tanci a
poslechu hraje Kastelán. Cena vstupného bude
100,- Kč. Tradiční Pěkná hodinka k posezení
bude v pondělí 21. 10. 2019 od 9:00.

P

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.
kustická zkouška.
Ve středu 2. 10. 2019 ve 12:00 hod bude
provedena akustická zkouška poplachové
sirény v obci. Siréna se rozezní na 140 sekund. Je
napojena na jednotný systém varování
obyvatelstva a její spuštění je prováděno
z Kladna.

A

pozornění ČEZ.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá
vlastníky a uživatele dotčených pozemků
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování

U
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Zápis č. 10/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
03.09.2019 od 17:00 hodin v budově OÚ
Roztoky.

Usnesení č. 2019/09/03 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje upravený program jednání.
Výsledek hlasování: Pro: …7… Proti: …0…
Zdržel se: …1(Nedbal).
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Přítomní zastupitelé: 8
Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Ing. Lenka
Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
Ing. Vladimír Melč, Jaroslav Nedbal, Mgr. Lucie
Jedličková
Počet přítomných občanů: 8
Zapisovatel: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková, Eva
Bednaříková

2. Určení ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu
z dnešního jednání byli paní Mgr. Lucie
Jedličková a Eva Bednaříková, zapisovatelem pak
pan Ing. Lukáš Pech.
Usnesení č. 2019/09/03 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Mgr.
Lucii Jedličkovou a paní Evu Bednaříkovou.
Za zapisovatele určuje pana Ing. Lukáše
Pecha.
Výsledek hlasování: Pro …8… 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.
Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:

Ing. Melč se ohrazuje proti podobě minulého
zápisu, ve kterém mu chybí informace, že
opakovaně nedostal odpověď na svou otázku
týkající se počtu m3 řeziva potřebného na opravu
zvoničky. Následuje diskuze o výši nákladů na
opravu zvoničky. Starostka podrobně vysvětluje
náklady na opravu zvoničky. Pan Bárta
(zhotovitel opravy) doporučuje opravu stříšky
zvonu z důvodu přítomnosti lešení a nemožnosti
opravy po instalaci nových šindelů.

Zahájení, schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola hospodaření
Schválení způsobu spolufinancování oprav
komínu na budově kotelny
5. ZŠ a MŠ – schválení výjimky z počtu žáků
6. Projednání
projektu
vodovodní
a
kanalizační přípojky pro objekt MŠ č.p.
193
7. Schválení zpracovatele výběrového řízení
pro zhotovitele stavby „Rekonstrukce OÚ
Roztoky“
8. Podněty a náměty občanů
9. Diskuze
10. Závěr
Starostka navrhuje doplnění bodu 4. Nový člen
zastupitelstva a podbodů 4.1 Volba člena
finančního výboru (dále také „FV“) a 4.2.
Schválení dne zahájení poskytování odměny
novému členu FV a body následné náležitě
přečíslovat.Po krátké rozpravě je dohodnuto, že
podbody nebudou zahrnuty a o novém členovi FV
se bude hlasovat na příštím zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.

3. Kontrola hospodaření
Příjmy 1 – 8/2019
13.557.134,31 Kč
Výdaje 1 – 8/2019
7.241.175,34 Kč
Stav účtu k 3.9. 2019 je:
ČS 13.620.434,12 Kč
ČNB 13.880.578,06 Kč
3.1 Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 16. 8. 2019 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 14/2019, které se týkalo
převodu částky 3.000,- Kč z § 6171 správa na §
3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce.
Ostatní převody v rámci paragrafů
V rámci rozpravy bylo upřesněno, že rozpočtové
opatření č. 14 se týká nákupu kačírku na dětské
hřiště.
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Usnesení č. 2019/09/03 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
14/2019, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro …8… Proti …0…
Zdržel se …0…
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2. obnovení hromosvodného systému – nutné
udělat v každé variantě, náklad 36.300,00 Kč s
DPH
3. prověření nutnosti umístění bezpečnostních
prvků – lávky a žebříku - v návaznosti na výšku
komínu. Lávka není nutná, pokud bude schváleno
provádění čištění z plošiny. Úspora nákladů cca
360.000,00 Kč s DPH, ale zvýšení ročních
provozních nákladů cca o 40-50 tis. Kč s DPH.
4. prověření možnosti odbourání komínu do
úrovně střechy přístavby pro tkaninový filtr a
možnost umístění nerezového komínového tělesa
do minimálně přípustné výšky – lze, odbourání by
bylo cca o 12 metrů, ale bylo by nutné nově
vyprojektovat a požádat o stavební povolení.
Závěrem IVORY ENERGY a.s. uvádí, že úpravy
dle bodu 1 lze stihnout do konce září a navrhuje
jejich financování obcí Roztoky jakožto
majitelem objektu v souvislosti s tím, že nejde o
úpravy nutné pro provoz nové technologie.

4. Nový člen zastupitelstva
Dne 28.8.2019 byla do došlé pošty zaevidována
písemná rezignace pana RNDr. Petra Dvořáka na
funkci zastupitele. V pořadí 1. náhradníkem po
volbách v r. 2018 za kandidující stranu NezávislíRoztoky skončil pan Jaroslav Nedbal, bytem
Roztoky 85, 270 23 Křivoklát.
Jeho mandát nastal den následující po dni
doručení, tj. 29.8.2019. Každý nový člen
zastupitelstva musí dle § 69 odst. 2 složit slib a
tento slib stvrdit podpisem. Slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Roztoky a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ [§
69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění].

Po dotazu pana Rajtra vysvětluje Ing. Balcar
znovu situaci ohledně komína a možnosti řešení.
Uvádí, že při zkrácení komínu na minimálně
přípustnou výšku (6 metrů) nebude okolí
obtěžováno emisemi. Ing. Melč opět upozorňuje
na nutnost uvádění částek včetně DPH. Z diskuze
vyplynulo, že instalace bezpečnostních prvků
v podobě nového žebříku a lávky nebude
provedena. Diskuze se dále zabývala formou a
rozsahem opravy komína.

Jaroslav Nedbal složil slib a jako neuvolněný
člen zastupitelstva bude pobírat odměnu ve
výši 1.100,- Kč a to podle platného usnesení č.
14 – 31/10/2018 přijatého na ustavujícím
zasedání, tj. ode dne složení slibu.
5. Schválení způsobu spolufinancování oprav
komínu na budově kotelny
Na minulém zasedání ZO bylo schváleno, že
provozovatel kotelny IVORY ENERGY a.s.
může provést opravy komínu, které jsou nutné
pro to, aby mohl být komín vyvložkován a
bezpečně mohl plnit svou funkci. Nevyřešenou
otázkou zůstalo financování bezpečnostních
prvků, které by měly být na komínu nově
upevněny a samotné financování opravy komínu.
Společnost IVORY ENERGY a.s. byla písemně
seznámena s požadavky a návrhy na provedení,
ke kterým obec Roztoky obdržela vyjádření.
Společnost IVORY ENERGY a.s. do konce srpna
předložila vyjádření k jednotlivým požadavkům,
které ZO schválilo usnesením č. 2019/08/14 - 7:
1. odbourání komínu na minimálně přípustnou
výšku dle projektové dokumentace – ano, lze
zkrátit o 6 metrů, náklad cca 605.000,00 Kč s
DPH.

Usnesení č. 2019/09/03 - 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje opravu komína na budově
kotelny v rozsahu dle návrhu společnosti
IVORY ENERGY a.s., tedy ubourání jednoho
metru komína a vybudování železobetonového
věnce komínové hlavy.
Výsledek hlasování: Pro …4 (Ing. Peterková,
Texl, Mgr. Vostatek, Nedbal) Proti …4 (Ing.
Melč, Egertová, Bednaříková, Mgr. Jedličková)…
Zdržel se …0…
Usnesení č. 4 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2019/09/03 - 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje opravu komínu na budově
kotelny
v rozsahu
stavebních
prací
souvisejících s ubouráním části komínu o 6 m a
vybudování železobetonového věnce okolo
komínové hlavy.
Výsledek hlasování:Pro: …4 (Mgr. Vostatek,
Egertová, Mgr. Jedličková, Bednaříková) Proti
4

...2 (Ing. Peterková, Ing. Melč) Zdržel se:… 2
(Texl, Nedbal)
Usnesení č. 5 nebylo schváleno.

společnosti IVORY ENERGY a.s.. Vložení
strojové výhrady do katastru nemovitostí zaručuje
podmínku pro získání dotace, kdy společnost
IVORY ENERGY a.s. musí být majitelem po dobu
udržitelnosti (čtyři roky). Bude uskutečněna
informativní schůzka se zástupci SVJ.

Po tomto hlasování Ing. Balcar přiznal, že při
ustáleném provozu za normálních okolností
nedochází k produkci popílku, nicméně při
rozhořívaní může docházet k jednorázovému
zvýšení emisí.

Usnesení č. 2019/09/03 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavření Prohlášení o
poskytnutí součinnosti se společností IVORY
ENERGY a.s., IČO 24200379, se sídlem U
Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 spočívající
v instalaci zařízení pro měření a regulaci
domovních předávacích stanic pro objekty
obce, tj. ZŠ včetně tělocvičny č.p 230, MŠ č.p.
193, OÚ č.p. 128 a kotelny č.p. 191, která bude
podkladem k zápisu do KN tzv. strojové
výhrady.
Výsledek hlasování: Pro ...7... Proti ...1(Ing.
Melč) Zdržel se ...0...
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/09/03 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje opravu komínu na budově
kotelny
v rozsahu
stavebních
prací
souvisejících s ubouráním části komínu na
nezbytně nutnou výšku nutnou pro jeho
opravu, vybudování železobetonového věnce
okolo
komínové
hlavy
a
obnovu
bleskosvodného systému.
Výsledek hlasování: Pro: …7… Proti: …1…
(Ing. Melč) Zdržel se:…0…
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Ing. Melč navrhuje zavkladování strojové výhrady
konzultovat s právníkem. Právník bude osloven a
bude s ním konzultována možnost zrušení strojové
výhrady po době udržitelnosti či jeho převedení
na obec. Dále se diskuze zabývá problematikou
věcného břemene a rozporem mezi délkou doby
udržitelnosti a zbývající dobou platnosti
pachtovní smlouvy.

Paní Bednaříková v rámci diskuze upozorňuje na
silné znečištění komína. Ing. Balcar uvádí, že
komín bude očištěn vysokotlakým čističem.
Před hlasováním o výši spolufinancování se v
rámci diskuze, do které se zapojila řada
přítomných, opakovaně probírala pachtovní
smlouva uzavřená s IVORY ENERGY a.s.. Z
diskuze vyplynulo, že společnost IVORY ENERGY
a.s. v případě, že by měla opravu komína
financovat, opravu neprovede.

6. ZŠ a MŠ – schválení výjimky z počtu žáků
Obec Roztoky jako zřizovatel základní školy ZŠ a
MŠ V Zahrádkách, Roztoky obdržela od ředitelky
školy žádost o povolení výjimky z počtu méně
žáků pro ZŠ. Předpokládaný počet žáků byl
v době podání žádosti 54, tj. při organizaci 5 tříd
o 21 žáků méně. Výjimkou se zřizovatel zaváže
případně dofinancovat náklady spojené s platy
učitelů nutné k zajištění výuky. Do 1. třídy letos
nastoupilo 15 žáků.

Usnesení č. 2019/09/03 – 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje financování opravy komínu
na budově kotelny v rozsahu dle usnesení č. 6.
Výsledek hlasování: Pro: …6… Proti: …2 (Mgr.
Vostatek, Ing. Melč) Zdrželi se: …0…
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Na konci srpna obdrželi všichni, kteří využívají
dodávek tepla z kotelny, dopis a Prohlášení o
poskytnutí součinnosti, ve které byli seznámeni
s požadavkem IVORY ENERGY a.s. o umístění
zařízení pro měření a regulaci v objektech, které
IVORY ENERGY a.s. zabuduje k předávacím
stanicím jako samostatné strojové zařízení.
Ing. Balcar k tomu doplnil, že byla informována
všechna SVJ na sídlišti za účelem poskytnutí
součinnosti při modernizaci předávacích stanic.
Součinnost mimo jiné zahrnuje povolení k
modernizaci a umožnění zavkladovat strojovou
výhradu do katastru nemovitostí jako majetku

Usnesení č. 2019/09/03 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje výjimku z počtu žáků (méně
žáků) v základní škole při ZŠ a MŠ V
Zahrádkách Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
7. Projednání projektu vodovodní a
kanalizační přípojky pro objekt MŠ č.p. 193
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V průběhu prázdnin byl zpracován projekt
kanalizační a vodovodní přípojky pro celý objekt
MŠ.
Starostka požádala zastupitele o schválení
projektu, aby bylo možné požádat o vydání
stavebního povolení.
Diskuze před hlasováním se mimo jiné zabývá
zpracováním napojení přípojky, které dle
vyjádření Projekční kanceláře Tichý bude lepší
řešit se zhotovitelem stavby při rekonstrukci
kuchyně. Bude sjednána schůzka za účelem
vytvoření harmonogramu a koordinace všech
podprojektů souvisejících s kuchyní MŠ.

podlimitního řízení. Zatím nebyla předložena jiná
písemná nabídka.
Starostka dále uvedla, že byl telefonicky osloven
ještě další zpracovatel, který zjednodušené
zadávací řízení provádí za 30.250,00 Kč s DPH.
Usnesení č. 2019/09/03 - 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavřít příkazní
smlouvu se společností Erste Grantika
Advisory, a.s., IČO: 25597001, se sídlem
Jánská 448/10, Brno, PSČ 602 00 za částku
72.600,00 s DPH na administraci veřejné
zakázky
zadávané
ve
zjednodušeném
podlimitním řízení pro
projekt „Rekonstrukce OÚ Roztoky“.

Usnesení č. 2019/09/03 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje projekt Vodovodní a
kanalizační přípojka pro objekt MŠ Roztoky,
č.p.193, 270 23 Roztoky; st.p.č.455 a
p.č.198/11; k.ú. Roztoky u Křivoklátu ve
stupni dokumentace pro územní souhlas, který
zpracovala
Projekční
kancelář
Tichý,
Flemíkova 1100, 26901 Rakovník.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro ...7... Proti ...1(Ing.
Melč) Zdržel se ...0...
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Ing. Melč se ohrazuje proti rozsahu projektu,
přesněji proti přilehlým skladovacím prostorům
(tzv. „kůlničkám“). Starostka uvádí, že je projekt
rozdělen na části a nemusí být realizovány
všechny. Dále starostka uvádí, že bude možné
skladovací prostory částečně nahradit garáží
v kotelně, kterou nebude provozovatel využívat.
Další možností jsou prostory v bývalé úpravně
vody, které ale musí posoudit statik. Ten byl
osloven a byl urgován. Bude osloven další statik.

8. Schválení zpracovatele výběrového řízení
pro zhotovitele stavby „Rekonstrukce OÚ
Roztoky“
Na začátku srpna obdržela obec Roztoky
oznámení od poskytovatele dotace MŽP o
registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
pro projekt rekonstrukce OÚ s názvem „Obecní
úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti“.
V podmínkách poskytovatele je uvedeno, že je
nutné do 6 měsíců doložit potřebné dokumenty.
Jedním z nich je smlouva o dílo se zhotovitelem
stavby. Výběrové řízení však zatím nebylo
zadáno, jelikož se prováděly opravy projektu
související s novým statickým posudkem.
Dodatky byly zaslány elektronicky dne 16.8.,
k jejich fyzickému předání dojde do 6.9.2019.
S dodatky bude upraven i celkový položkový
rozpočet stavby a ten bude jedním z podkladů pro
VŘ.
ZO by mělo rozhodnout o tom, kdo bude
administrovat VŘ a následně v jakém rozsahu
bude projekt realizován.
Starostka doporučila VŘ provést se společností
Grantika Advisory, a.s. vzhledem k tomu, že
společnost Grantika zpracovávala žádost o dotaci
a na základě dobrých zkušeností z minulosti.
Společnost předložila nabídku a to ve výši
72.600,00 s DPH pro zadání zjednodušeného

9. Podněty a náměty občanů
Paní Egertová upozorňuje na stížnosti občanů, že
starostka není v době úředních hodin k zastižení
na OÚ. Paní Mgr. Jedličková stížnosti upřesňuje.
Navrhují a vyzývají starostku, aby v úřední dny
byla přítomna na OÚ, případně aby podala
informaci o době a důvodu nepřítomnosti
zaměstnankyním OÚ. Dále navrhují, aby
automobil, který je v majetku obce, byl k dispozici
také místostarostovi. Dále paní Egertová
navrhuje, aby byl v úřední dny na OÚ přítomen
místostarosta v pravidelném čase. Dále se paní
Egertová ptá na situaci ohledně vodorovného
značení na křižovatce na Karlově. Starostka
odpovídá, že bude vznesen dotaz.
K výtce na nepřítomnost starostka uvedla, že se
bohužel v úředních hodinách musí účastnit
různých jednání mimo katastr obce a den konání
si nemůže libovolně upravit.
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Pan Rajtr navrhuje umístění značky „slepá ulice“
nebo „neprůjezdná oblast“ v prostoru u
trafostanice, protože dochází k situacím, kdy do
neprůjezdné ulice vedoucí do Chaloupek vjíždí
nákladní auta a při vycouvávání poškozují
obrubníky. Starostka slíbila tuto možnost
prověřit. Dále se ptá na umístění informační
tabule u lípy vysazené při příležitosti výročí sto
let vzniku republiky. Dle starostky bylo umístění
již urgováno u OÚ Svatá a bude urgováno
znovu.“ Dále pan Rajtr navrhuje zvýšit pokrytí
obecním rozhlasem, protože stávající pokrytí v
oblasti u školy není dostačující. Chce také
vysvětlit dofinancování nákladů spojených s platy
učitelů nutné k zajištění výuky. Přítomná paní
Bulantová společně se starostkou a paní
Egertovou vysvětluje, že dofinancování slouží k
zajištění fungování školy. Je upřesněno, že nová
vyhláška ministerstva školství pro financování
škol bude platná až od 1. 1. 2020.

11. Závěr
Shrnutí veřejného jednání:
ZO schvaluje:
−
upravený program jednání.
−
ověřovatele zápisu a zapisovatele.
−
opravu komínu na budově kotelny
v rozsahu
stavebních prací souvisejících
s ubouráním části komínu na nezbytně
nutnou výšku nutnou pro jeho opravu,
vybudování železobetonového věnce okolo
komínové hlavy a obnovu bleskosvodného
systému.
−
financování opravy komínu na budově
kotelny
v rozsahu dle usnesení usnesení č.
2019/09/03 – 6.
−
uzavření
Prohlášení
o
poskytnutí
součinnosti se společností IVORY ENERGY a.s.
−
výjimku z počtu žáků (méně žáků) v
základní škole při ZŠ a MŠ V Zahrádkách
Roztoky.
−
projekt Vodovodní a kanalizační přípojka
pro objekt MŠ Roztoky.
−
uzavřít příkazní smlouvu se společností
Erste Grantika Advisory, a.s., za částku
72.600,00 s DPH na administraci veřejné
zakázky zadávané
ve zjednodušeném
podlimitním řízení pro
projekt
„Rekonstrukce OÚ Roztoky“.

Ing. Melč upozorňuje na špatnou úroveň posekání
trávy v areálu školy provedené brigádnicí.
Starostka uvádí, že sekání bylo obtížné z důvodu
vysoké trávy, protože se o prázdninách nesekalo.
Ing. Melč dále upozorňuje na nepořádek v okolí
kontejnerů a vyzývá k udržování pořádku v
prostoru kolem kontejnerů.
10.Diskuze

−

V rámci diskuze starostka nastínila, že je nutno
řešit stížnost pana Jaroše na umístění kamenů
naproti vjezdu na jeho zahradu. Kameny na
obecní pozemek umístil pan Kohout se souhlasem
paní starostky jako ochranu vysazeného živého
plotu a hlavně proti vjezdu vozidel na hranu
svahu, který je velmi nestabilní. Pan Kohout
projevil zájem si dotčenou část obecního
pozemku odkoupit.
Byly diskutovány návrhy na doplnění časové
schránky, která bude umístěna v opravené
zvoničce. Paní Bednaříková navrhuje doplnění o
Roztocké listy a základní údaje o obci. Padají
návrhy na zpřístupnění obsahu schránky z roku
1976 občanům. Kronikář posbírá a sepíše
dostupné informace o zvoničce.
Dále se diskuze zabývala umístěním a podobou
zahradního domku v areálu školky pro uskladnění
jízdních kol.

ZO neschvaluje:
opravu komína na budově kotelny v
rozsahu dle návrhu společnosti IVORY ENERGY
a.s., tedy
ubourání jednoho metru komína a
vybudování železobetonového věnce komínové
hlavy.
opravu komínu na budově kotelny
v rozsahu
stavebních
prací
souvisejících
s ubouráním části komínu o 6 m a vybudování
železobetonového věnce okolo komínové hlavy.
ZO bere na vědomí:
−
rozpočtové opatření č. 14/2019
Termín následujícího veřejného jednání: ve dnech
23.9.2019 – 25.9.2019.
Starostka ukončila jednání ve 20:30
Dne: 3. 9. 2019
Zapsal: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková, Eva
Bednaříková
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
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OD KAŽDÉHO KOUSEK
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Měsíc uplynulý od srpnového vydání Roztockých listů se roztočtí hasiči opravdu nenudili. O „zábavu“ se
jim postaralo počasí i obyvatelé blízkého i vzdálenějšího okolí. Ve středu 28. srpna krátce po půlnoci je a
jejich kolegy z Rakovníka vyslalo Krajské operační a informační středisko KOPIS v Kladně na odstranění
stromů ze silnice mezi Skryjemi a Týřovicemi. Silná bouřka jich tu skácela hned několik. Cestou podél
řeky byla ale situace podobná. Než se tedy spadanými stromy až na určené místo prořezali, rakovničtí
hasiči stromy v úseku mezi Týřovicemi a Skryjemi odstranili.
Až za dalších deset dnů, v sobotu 7. záři odpoledne, povolalo KOPIS roztocké znovu. Opět se jednalo o
událost částečně způsobenou počasím, ale více se o ní přičinila lidská nedbalost. Kombinace mokrého
povrchu silně potřísněného naftou z některého z projíždějících vozidel zapříčinila uklouznutí motocyklu
zahraničního občana a jeho následný pád. Naštěstí se nijak zvlášť nezranil, což bylo v daném případě
hodně důležité. Místo události z něho totiž na lince 112 špatně tzv. vytěžili a poslali pomoc na Křivoklát.
Motocyklista se ale „sklouzl“ tradičně nad hájovnou Beraník. Roztočtí společně s rakovnickými hasiči
uniklou ropnou látku zasypali sorbenty, aby se už nikdo další na kluzkém povrchu nezranil. Dalšímu
vytrvalému a poměrně intenzivnímu dešti, který další den začal skrápět nejen naše okolí, podlehlo ve stráni
nad silnicí na Karlovu Ves následující den v pondělí po ránu hned několik statných listnáčů. Kromě silnice
částečně blokovaly i koryto stoupající Klucné. Roztočtí hasiči je sami postupně pilami rozřezali a odstranili
mimo komunikaci, po které aktuálně kvůli uzavírce jezdí stejné jen místní chataři. Odpoledne pak vyjížděli
znovu, tentokrát za restauraci „U Rozvědčíka“ směrem do Týřovic. Tady totiž opět statný akát zablokoval
průjezd vozidlům v obou směrech. Po pokusu jednoho z čekajících řidičů ho opět sami roztočtí hasiči
motorovou pilou rozřezali a odstranili i větvemi, listím a pilinami mimo komunikaci.
Ani další den, tedy v úterý desátého, neměli roztočtí klid. Hned v ranní „špičce“ se na ještě mokrém
povrchu sklouzla jen pár desítek metrů za kapličkou na Leontýně směrem na Nižbor bílá Škoda Fabia. Po
nárazu do protilehlého břehu příkopu se vozidlo odrazilo zpět a skončilo převrácené na střeše zpět na
vozovce. Řidiče z Křivoklátu, kterému se při hrozivě vypadající nehodě vůbec nic nestalo, vyprostil ještě
před příjezdem hasičů jeden z mnoha projíždějících řidičů. Roztočtí po provedení protipožárních opatření a
ošetření lehkého zranění pomáhajícího řidiče následně s kolegy z Berouna otočili vozidlo zpět na kola a
ustavili na krajnici, aby jen minimálně bránilo provozu. Roztočtí poté ještě pomohli s jeho naložením na
vozidlo odtahové služby.
I ve čtvrtek vymyslelo KOPIS našim hasičům program. V již slunném dopoledni je vyslalo na odstranění
stromu ze silnice mezi Branovem a Karlovou Vsí. Při příjezdu do křižovatky mezi Roztokami, Branovem a
Karlovou Vsí skutečně objevili košatý dub, který částečně bránil bezpečnému průjezdu vozidel. Na místo
už před nimi dorazili zaměstnanci společnosti Lesy ČR, s. p., které sem jejich nadřízení vyslali. Hasiči jim
s rozřezáním a odstraněním stromu pomohli a poté se vrátili zpět na základnu. Podle vývoje posledních
několika dnů totiž člověk nikdy neví, kdy se kde něco stane! A skutečně uplynulo jen pár hodin a chvíli
před pátou odpolední žádalo roztocké hasiče operační středisko o pomoc znovu. Tentokrát ale nespadl
strom, ale starší muž, a ne na silnici, ale ze schodů u chaty, a potřeboval pomoc. Kromě našich a
rakovnických hasičů vyjeli na pomoc také roztočtí záchranáři. Ty ale zprvu zavedla navigace úplně jinam,
takže i s mnohem pomalejším vozidlem přijeli k chatě na Tyterském potoku nejrychleji právě naši hasiči.
Tedy úplně až k chatě se nedostali, ale několik desítek metrů pěšky pro ně nebyl problém.
Třiaosmdesátiletý muž seděl na židli při vědomí u chaty, jen si stěžoval na silnou bolest pravé nohy. I když
se roztočtí záchranáři chviličku zdrželi, na pomoc přijeli, resp. také přišli, včas a po základním ošetření
společně s hasiči zraněného muže transportovali nejprve pěšky v nosítkách a následně v sanitním vozidle k
dalšímu ošetření do rakovnické nemocnice.
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V sobotu 14. září čekala roztocké hasiče změna. V rámci většího cvičení profesionálních hasičů z
Rakovníka společně s dobrovolnými hasiči z jeho okolí v jednom velkém rakovnickém podniku byli
požádáni o tzv. zálohu na stanici. To znamená, že po dobu cvičení s vlastní cisternou zastupovali
profesionály na jejich stanici pro případ vzniku mimořádné události. Sobotní dopoledne ale proběhlo
v rámci okresu v klidu a krátce před polednem se vrátili zpátky do Roztok. Po poměrně rušném týdnu měli
„zásahový klid“ až do pátku dvacátého. Těsně před devátou hodinou ranní je a jejich kolegy z Rakovníka
vyslalo operační středisko na požár osobního vozidla v garáži na Velké Bukové. Hustý černý dým
stoupající k modrému nebi, bylo možné pozorovat ze širokého okolí a samozřejmě ani naši hasiči si ho
nemohli nevšimnout a získali tak mírný náskok po vyhlášení poplachu. I přesto, že přijeli na místo
poměrně rychle, předjeli je logicky ti místní, kteří hustý kouř také nepřehlédli, zanechali práce a
bleskurychle vyjeli na místo. Svým velmi rychlým zásahem pomocí dvou proudů tak zamezili
masivnějšímu rozšíření požáru na rodinný dům, přilehlý k požárem zachvácené garáži a osobnímu autu.
Roztočtí je následně v hašení podpořili dalšími dvěma proudy. Když po pár minutách dorazili i
profesionálové, vyrazili už s jedním proudem právě do podkroví přilehlého domu, aby za několik
okamžiků zlikvidovali jen skutečně drobné zárodky případného požáru a konstrukci střechy zkontrolovali
pomocí termokamery. Po likvidaci požáru hasiči společnými silami strhli část konstrukce garáže, která
hrozila zřícením. Poté se vrátili zpět na své základny, na místě zůstali na několik hodin jen místní jako
dozor.
K dalšímu požáru byli roztočtí vysláni
hned další den v podvečer. To když se
v jedné z chat v Křivoklátě-Děčích
vznítila rozlitá nafta u naftových
kamen. Majiteli se sice podařilo
plameny
vzápětí
zkrotit,
ale
potřeboval ujistit, že se ještě nějaké
v útrobách dřevěné konstrukce chaty
neskrývají. Roztočtí tedy pomocí infra
teploměru provedli průzkum zejména
kolem topidla a komínu, ale žádná
skrytá ohniska případného požáru
nenašli. Po zadokumentování události vyšetřovatelem z odd. ZPP KŘ HZS v Kladně se vrátili zpět do
Roztok. Zatím naposledy vyjížděli roztočtí 25. září dopoledne společně s berounskými hasiči k dopravní
nehodě osobního vozidla na Karlově směrem na Svatou. Na relativní rovině v polích u Karlova nezvládla
řidička svou modrou škodovku a po smyku s ní skončila v protisměru, přední částí opřenou o strom. Při
příjezdu hasičů na místo už řidičku v sanitě ošetřovali roztočtí záchranáři. Hasiči společně provedli
opatření proti případnému vzniku požáru a s negativním výsledkem zkontrolovali, zda z vozidla neunikají
nějaké provozní kapaliny. Jelikož vozidlo nebránilo provozu, vrátili se zpět na své základny. Poslední
dekáda léta tedy hasiče zaměstnávala více, než bývá v tomto období obvyklé. Ale když je potřeba pomoc
„bližnímu svému“, aktuální čas ani počasí nehrají roli!
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Sbor dobrovolných hasičů Roztoky pořádá o posvícenské neděli 20. října 2019 na louce pod Permonem
tradiční
ROZTOCKOU DRAKIÁDU
Začátek je ve 14 hodin.
K hojné účasti zejména dětí s doprovodem a samozřejmě draky zvou všechny pořadatelé.
Drobné občerstvení zajištěno.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Zahájení školního roku v MŠ
V pondělí 2. 9. se v MŠ sešli paní učitelky, paní asistentky, paní ředitelka, paní starostka, někteří rodiče, a
hlavně skoro všechny děti. Personál MŠ děti po prázdninách přivítal, všichni se představili a paní starostka
i paní ředitelka měly pro děti i rodiče také pár pěkných slov. Společným přáním všech bylo, aby se dětem
ve školce líbilo a chodily tam rády, a aby i rodiče byli spokojení. Společně jsme si zazpívali a pak už
mohla začít pohádka, kterou si pro děti připravily paní učitelky. Letos se děti pobavily u pohádky „O
Červené Karkulce“. Nakonec se i zlý vlk polepšil a stal se kamarádem babičky, Karkulky i pana myslivce a
my doufáme, že i všichni ve školce budeme dobrými kamarády, budeme si pomáhat, nebudeme se zlobit a
bude nám spolu dobře.
Začátkem září k nám
přijelo i opravdové
divadélko „Letadlo“
s pohádkou
„V
korunách
stromů“.
Na představení se
přišli podívat i naši
prvňáčci a druháci.
Děti se toho hodně
dozvěděly o blížícím
se podzimu a samy se
mohly do představení
zapojit. A tak nám
děti zahrály roční
období,
houbaře,
mohly také pouštět
draky a rozloučit se s
vlaštovkami.
Představení
bylo
barevné, veselé, plné
písniček a poučné.
Už se těšíme na další
díl o jaru.
Kromě divadélek už jsme se toho i hodně naučili. Víme, jak se k sobě máme vzájemně chovat, známe
školková pravidla (srdíčkové, košťátkové, pusinkové, ouškové, nožičkové i kytičkové – zeptejte se dětí),
víme, kde a co ve školce najdeme i jak probíhá celý školní den.
Starší děti už vyrazily i na první turistiku. Vydali jsme se na Křivoklát. Navštívili jsme kamarády v MŠ
Křivoklát a pohráli si v lesním areálu. Stihli jsme i hledat houby, z vyhlídky jsme se podívali na hrad
Křivoklát a po cestě domů jsme obdivovali krásný mech. Cestu pěšky zpátky do školky všichni pěkně
zvládli.
S létem jsme se v MŠ rozloučili „Žlutým dnem“. Děti i paní učitelky přišly tento den ve žlutém a přednost
měly žluté hračky. Tvořila se sluníčka – z papíru, stavebnic i ze samotných dětí. Starší děti si pak na
globusu ukazovaly, jak sluníčko svítí na naši zeměkouli, a jak se střídá den a noc. Na procházce jsme viděli
žlutou sanitku, žlutého pošťáka a u obchodu jsme mohli pozorovat žlutý autojeřáb při práci. Hledali jsme
žluté kytičky i lístečky a děti si samy vzpomněly, že vlastně i naše škola a školka jsou žluté. Loučili jsme
se s teplým hřejivým sluníčkem a přivítali přicházející podzim.
G.T.
Foto: archiv školky
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ŠKOLA A RADOST
Každé státní školské zařízení má svůj vlastní vzdělávací program. Tak je to i u nás, v Základní škole a
Mateřské škole V Zahrádkách, Roztoky. Mateřská škola pracuje podle programu OBJEVUJEME SVĚT,
vlastní má i školní družina s názvem ŠKOLNÍ DRUŽINA PLNÁ RADOSTI. Dokument o vzdělávání
v naší základní škole nese název PĚTILÍSTEK. Pětilístkem je myšlena jedna z metod RWCT (kritické
myšlení), ale především pět tříd. Náš školní vzdělávací program nese i odvážné motto: Čtyřlístek je štěstí,
pětilístek je radost!
Radost přináší skutečnost, že v tomto školním roce se žáci vzdělávají v pěti samostatných třídách
(ročnících). Ročníky jsou na některé předměty spojovány, ale jedná se především o tzv. výchovy a
vzhledem k nízkým počtům žáků v některých třídách to není problém.
Radost máme z toho, že jsme 2. září při slavnostním zahájení nového školního roku přivítali 15 prvňáčků.
Radost ať přináší každé nové poznání, každý úspěch nejen v českém jazyce a matematice, ale třeba
v tělocviku či hudebce! Radost dětem, jejich rodičům, ale i nám, učitelům.
ZJ

SBĚR DROBNÉHO ELEKTRA
Od 1. října do 11. října proběhne v naší základní škole sběr drobného elektra.
Odevzdávat můžete: elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky,
žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače.
Elektro odevzdávejte paní O. Štěpničkové nebo paní H. Kohoutové v době: 6,30 – 10,00 hod. a 12,00 –
16,00 hod.
Sběr víček a baterií probíhá celoročně.
OŠ

SBĚR PAPÍRU
Jak jste si jistě všimli, u prodejny COOP je již delší dobu přistaven kontejner na papír.
V srpnu dostala naše škola jedinečnou nabídku na celoroční přistavení kontejneru. Ovšem s podmínkou, že
bude při vývozu kontejner zcela zaplněn. To určitě není problém, papíru je stále dost. Záleží ovšem na tom,
jakým způsobem bude ukládán. Proto Vás prosím, ukládejte papír vždy od zadní části kontejneru, velké
krabice sešlapejte a nevhazujte jiný směsný odpad. Záleží jen na nás, jak tuto velkorysou nabídku odvozu
zdarma využijeme. A ještě si dovolím malou poznámku. Kontejner je stále otevřen, nedávejte balíčky
s papírem před sběrný dvůr. Děkuji.
OŠ
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V září pokračovaly práce na opravě zvoničky. Obec zakoupila kovovou časovou schránku, do které byl
vložen text, který uveřejňujeme:

OPRAVA ZVONIČKY 2017 - 2019
Záznam pro uložení časové schránky
Pohledově zchátralá zvonička vybízela k provedení oprav již mnoho let. Poslední větší opravy byly
provedeny v roce 1976, kdy byla střecha nad zvonem a střecha zvoničky pokryta novým šindelem, což
uvádí kronika obce z tohoto roku. Na důkaz toho byla při opravách objevena jednoduchá papírová tuba,
v níž byl přiložen dopis, zapsaný tehdejším kronikářem Bohuslavem Skořepou. Opravy v roce 1976
provedl bednář (důchodce) Josef Rosenbaum a kovářské práce dělal František Beran. Tuba obsahovala
kromě dopisu i kovové mince z tehdejší doby a výtisky novin. Drobné opravy byly provedeny na začátku
90. let, tehdy byla měněna poškozená prkna pláště zvoničky. Opravy prováděl pan Matějovič se svým
synem.
V roce 2016 tesař Jan Kolář z Kounova předložil nabídku na opravu dřevěné zvonice, která předpokládala
výměnu špatných šindelů na celé střeše, očištění a impregnaci stávající konstrukce a napuštění celé
konstrukce lněným olejem. Včetně materiálu a práce byl rozpočet na 42 tis. Kč.
Po zahájení prací v lednu 2017 byly demontovány šindele a laťování. Po demontáži zvonové hlavy se
zvonem bylo zjištěno další poškození. Dvě krokve stříšky byly částečně poškozeny hnilobou. Následně po
demontáži krytiny bylo možné zjistit stav rozsochy pod oplechováním. Po odkrytí plechu byl zjištěn
havarijní stav celého kmene – spodní část kmene až do výše cca 3 metrů byla napadena vnitřní hnilobou, a
to tak, že vnitřek kmene prakticky chyběl. Zpočátku se nabízela možnost opravy protézováním nebo
výplněmi za použití nejmodernějších technologií, ale z důvodu statického namáhání stojny povětrnostními
vlivy a houpáním zvonu od tohoto způsobu opravy tesař ustoupil. Navrhl výměnu celého rozdvojeného
kmene. Bohužel, ze zdravotních důvodů na opravách nemohl pokračovat, proto obec hledala nového
tesaře, který by rozdělanou práci převzal a dokončil.
Na podzim roku 2017, na doporučení původního řemeslníka, se nabídl tesař Marek Bárta z Nymburka, že
dokončí práce na opravě zvoničky. Z hlediska zajištění dlouhé životnosti kmene s rozsochou, tesař navrhl
kácení stromu provést v zimních měsících a následně buď nechat kmen vysychat přibližně jeden rok, nebo
urychlit vysychání máčením ve vodě.
Přes zimní období 2017/2018 se nenašel vhodný strom ke kácení. Během roku 2018 byl v lesích Tomáše
Černína u obce Dymokury na Nymbursku nalezen strom s vhodným kmenem. V lednu 2019 byl strom
pokácen a po domluvě se starostou obce Velká Buková Ing. Pavlem Mouchou odvezen k máčení do
rybníka v této obci. Zde byl kmen máčen 4 měsíce. Následně byl odvezen na volné místo vedle zvonice a
zde ručně opracován podle původního tvaru prohlubně uvnitř zvonice a dle tvaru staré rozsochy. Dne 15. 8.
2019 byl kmen velkým jeřábem umístěn na původní místo a upevněn ve zvonici pomocí svorníků k
původním zabetonovaným ocelovým profilům. Závěs zvonu byl upraven na novou šíři rozsochy a nad
rozsochou byla opravena stříška kryjící zavěšený zvon. Opravy byly provedeny za částku cca 154.000, Kč
s DPH.
Zvon nese označení Anna Kühner 1807. Je nabarven žlutou barvou s označením Rostoky Rakovník
pravděpodobně z doby 2. světové války, kdy byl zvon sejmut a někde uložen, aby nedošlo k jeho roztavení
pro výrobu zbraní, jak se často v době války dělo.
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Fungování zvoničky
Zvonička svému účelu sloužila dle pamětníků do druhé poloviny 60. let. Posledním, kdo pravidelně zvonil,
byl Václav Šíma, zvaný Tuláček. Ten převzal zvoničku po své matce, paní Marii Šímové, která pravidelně
zvonila dlouhá léta. Zvonilo se tehdy pravidelně v poledne a na „klekání“ tedy v 18.00 hodin, což byl pro
děti signál pro návrat domů. Zvonil se také umíráček, a to přesně jednu hodinu. Dle pamětníka, pana
Krause, si paní Šímová brala na zvonění za nebožtíka budík. Při pohřebním průvodu zvonění provázelo
nebožtíka od jeho domu až po železniční most, tak se vesnice loučila se zemřelým. Za tuto službu měla
paní Šímová od obce k užívání malou louku a malé pole v blízkosti dnešního Permonu. Každé zvonění
mělo svůj rytmus, který bylo těžké se naučit a dodržet. To prý mimo jiné zapříčinilo konec zvonění v
Roztokách, protože se po Tuláčkovi nenašel žádný zvoník, který by se naučil dokonale zvonit, a tuto
službu pro obec zastal.
Pro uchování dalším generacím starostka Ing. Lenka Peterková iniciovala umístění nové časové schránky
s popisem provedení oprav a se záznamem o fungování zvoničky v minulosti. Fungování zvoničky sepsal
kronikář Ing. Lukáš Pech podle rozhovorů s pamětníky obce panem Vladimírem Krausem a panem Emilem
Konopáskem, a dle znalostí dřívějšího kronikáře obce PhDr. Tomáše Bednaříka.
Do schránky byla uložena stříbrná pamětní mince, kterou obec Roztoky od roku 2015 daruje při vítání
novým občánkům obce. Minci vyrobila Historická mincovna Bohumila Štěpánka v Jablonci nad Nisou.
Mince má z jedné strany vyobrazenu siluetu zvoničky s obvodovým nápisem Obec Roztoky – Zvonička, a
z druhé strany je vyobrazen znak obce a po obvodu je nápis Roztocká pamětní mince.
Do časové schránky se uložily platné kovové mince, výtisky místního
zpravodaje, vydávaného od roku 2000 pod názvem Roztocké listy a
několik novinových výtisků.
Základní údaje o obci
Počet obyvatel trvale hlášených k 1. 1. 2019 je 1084. Základní školu
k 1. 9. 2019 navštěvuje 54 žáků, mateřskou školu 45 dětí.
Schránka by měla být uchována do doby další nezbytné větší opravy
zvoničky.
V Roztokách dne 11. 9. 2019.
starostka Ing. Lenka Peterková
kronikář Ing. Lukáš Pech

…………………………………………………………………………………………………………………
Poznámka:
Při zjišťování údajů o zvoničce padla zmínka od pamětníků, že se snad zvonička objevila ve filmu. Pokud
někdo víte, jaký film to byl, prosíme o podání informace do kanceláře OÚ.
Děkujeme.
Lenka Peterková
Foto: archiv obce
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INFORMACE K POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ PSŮ
(zkráceno, převzato z https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/)
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti
s „povinným čipováním“ psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději
v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
•
•

•
•

•

zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody
zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z
hlediska finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě
postihu vyplývajícího z odpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí
dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů,
kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 a 450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon, srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn
v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké sankce hrozí v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na
psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
14

Výsledky zápasů
A- Tým
31.8

TJR A – Mš.
Žehrovice

6:3

Vrábík 2, Masarovič, Krůta V., Kaplan, Špimr

8.9.

Petrohrad - TJR A

Číhař 3, Čumpelík 2, Špimr

14.9.

TJR A - Sýkořice

22.9.

Chrášťany - TJR A

4:6
3:2
0:3

Číhař 3
Číhař 2, Hruška

B- Tým
1.9.

Ruda - TJR B

2:2p

Ejem, Zoufalý

8.9.

TJR B - Kounov

3:3p

Fikejz 2, Konopásek

14.9.

Srbeč - TJR B

Sklenička, Hladík, Zoufalý

22.9.

TJR B – Panoší Újezd

4:3
3:2

Zoufalý, Ježek Petr, Šindelář

St. žáci - Berounsko
1.9.

Komárov/Osek - TJR

2:5

Jirásek 3, Hendrych, Hošek

7.9.

Zdice - TJR

2:0

-

21.9.

TJR –
Nižbor/Chyňava

3:6

Jirásek 3

Starší přípravka
8.9.

TJR - Čistá

13.9.

Lány - TJR

19.9.

Chrášťany -TJR

22.9.

TJR - Hředle

3:9
6:1
3:6
3:9

Jirásková, Brožek, Fráňa Vojtěch
Jirásková
Novák Jiří 4, Hruška, Jirásková
Novák Šimon 2, Jirásková
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