OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

11/2020

ekonstrukce úřadu
Z důvodu kompletní rekonstrukce budovy
OÚ je kancelář úřadu přestěhována do
budovy restaurace U KŘÍŽKU, č.p. 1
(1. patro), boční vchod od vodní nádrže. Tel.
kontakt zůstává stejný (tel. 313 558 113).
Prosíme, respektujte omezení vstupu kolem
budovy úřadu! Knihobudka vedle OÚ, která
sloužila k volnému půjčování knih, musela být
vyklizena a bude dočasně demontována. Po
rekonstrukci se uvažuje o jejím opětovném
zprovoznění.

ašky na tříděný odpad
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k vyzvednutí tašky na tříděný odpad pro
domácnosti, které si je zatím nevyzvedly. Pro
číslo popisné a byt v bytovém domě je určena
sada pevných tašek pro papír, plasty a sklo.
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istribuce nádob na odpad
V týdnu od 30. 11. 2020 bude zahájena
firmou Marius Pedersen, a.s. distribuce
nádob na separovaný a směsný komunální odpad.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2021 bude stanoven novou obecně závaznou
vyhláškou. Likvidaci separovaného odpadu hradí
obec Roztoky ze svého rozpočtu.
Dne 23. 11. 2020 byla na veřejném zasedání
schválena zastupitelstvem obce Roztoky OZV č.
3/2020, která stanovuje poplatek za svoz a
likvidaci odpadů pro rok 2021:

D

tevírací doba obecního úřadu v prosinci
2020
Před vánočními svátky bude pokladna
úřadu otevřena naposledy v pondělí 21. 12. 2020
do 16:00 hod. Následně se nebudou přijímat
žádné platby, prodávat pytle pro vývoz odpadu,
přijímat hotovostní platby za poplatky, přihlášení
k trvalému pobytu, provádět ověřování podpisů a
listin, výpisy z CzechPointu, atd. V úterý 22. 12.
2020 bude otevřeno do 12:30. Od 23. 12. 2020 do
3. 1. 2021 bude budova úřadu zcela uzavřena
z důvodu čerpání dovolené. Od pondělí 4. 1. 2021
se na vás budeme těšit v obvyklé otevírací době.
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Typ Vel. nádob Četnost svozu(1x 14 dní) Výše poplatku
A 60 l
celoročně 26 svozů
1 100,- Kč
B 60 l
zimní obd. 10-03 14 svozů
650,- Kč
C 80 l
celoročně 26 svozů
1 200,- Kč
D 80 l
zimní období 10-03 14 svozů
700,- Kč
E 120 l
celoročně 26 svozů
1 600,- Kč
F 120 l
zimní období 10-03 14 svozů
900,- Kč
G 240 l
celoročně 26 svozů
2 600,- Kč
H 240 l
zimní období 10-03 14 svozů 1 500,- Kč
I 660 l, 770 l celoročně 26 svozů
7 800,- Kč
J
1100 l
celoročně 26 svozů
10 600,- Kč
K pro vlastníky rodinných domů (objektů) sloužících
k rekreaci nebo vlastníky obydlených domů (objektů), ve
kterých nemá hlášený pobyt žádná osoba (nezvolí-li
některou z typů A-H)
4x pytel pro jednorázový svoz
300,- Kč
L pro vlastníky rodinných domů (objektů), ve kterých je
hlášena k pobytu pouze jedna osoba (nezvolí-li některou
z typů A-H)
10x pytel pro jednorázový svoz
750,- Kč
Jednorázový svoz (doplňkový svoz ke svozům A–H)90,-Kč

ozsvícení vánočního stromu
Již pošesté by se letos mohlo konat
slavnostní rozsvícení vánočního stromu před
budovou úřadu. Letošní první adventní neděle
vychází na 29. 11. 2020, kdy v 16:00 hodin bude
bez obvyklého doprovodného programu
vánoční strom rozsvícen.
Vánoční strom v parku před budovou OÚ byl
letos pokácen u č.p. 187 v bytovkách. Není sice
krásný jako obvykle, ale vzhledem k probíhající
rekonstrukci bude muset postačit svému účelu.
S jeho kácením pomáhali hasiči a pan Čech
s technikou. Děkujeme.

R

oplatky
S blížícím se koncem roku 2020 prosím
dejte do pořádku své neuhrazené poplatky
vůči obci Roztoky, pokud jste na některé
zapomněli (např. za pejsky, pobyt nebo za
likvidaci odpadu). Děkujeme!
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lovoucí naděje
Zda tato tradiční akce bude letos
uskutečněna, je velkou neznámou. Téměř
celý rok se nás dotýkají vládní opatření spojená
s omezením shromažďování. Sledujte proto
webové stránky obce, kde bude informace o
případném konání uveřejněna.

P

mapujto.cz
Aplikace zmapujto.cz umožňuje občanům
poukázat na nedostatky v obci a slouží jako
podnět k jejich řešení pro samosprávu obce.
Chodíte-li po obci a máte chytrý telefon, můžete
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si aplikaci stáhnout a využívat ji k upozornění na
něco, co by bylo dobré napravit. Více se dozvíte
na www.zmapujto.cz.

Zápis č. 22/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Roztoky konaného dne 29. 10. 2020 od 17:30
hod. v tělocvičně ZŠ Roztoky
-----------------------------------------------------------Přítomni: Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Jaroslav Nedbal,
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš
Vostatek,
Omluveni: Eva Bednaříková, Martin Mikovec
Počet přítomných občanů: 3
Zapisovatelka: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková

tránky obce
Obec v souvislosti se zákonem o přístupnosti
přepracovala
webové
stránky
obce.
Přijímáme Vaše podněty a připomínky k doplnění
a zpřehlednění stránek.

S

…………………..……………………

Obec Roztoky hledá
kronikáře
Požadavky:
• průběžná evidence obecních událostí do
obecní kroniky
• pořizování fotodokumentace z kulturních,
společenských a sportovních akcí
• pečlivost, výborná znalost českého jazyka,
umět psát ve větách, pěkný sloh, pestrost
písemného projevu
• znalost obecních poměrů, zájem o dění
v obci i okolí, aktivní účast na akcích
v obci i okolí, nadšení pro psaní kroniky a
dostatek času pro její vedení

1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 17:30 hod., přivítala
všechny přítomné a řídila průběh jednání. Uvedla,
že jednání bylo svoláno na základě pozvánky,
která byla v souladu se zákonem o obcích
zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a na
elektronické úřední desce na internetu. Dále
konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů z 9 a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Upozornila, že
z jednání bude pořizován zvukový záznam jako
podklad pro tvorbu zápisu.

Nabízíme:
• odborné zaškolení
• finanční ohodnocení 500,- Kč měsíčně DPČ
• materiální podporu pro vedení kroniky
obce (poskytování papírů, možnost tisku...)

Navržený program jednání
Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6. Schválení podání žádosti o dotaci od
MMR na stavbu „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“
7. Schválení zadání pro VŘ na realizaci
oprav mostku u č.p.17 a lávky přes
Rakovnický potok
8. Schválení navýšení dotace pro ZŠ v roce
2020 a pro rok 2021
9. Schválení zhotovitele stavby pro akci „
Roztoky-obnova a rozšíření vodovodu, 1.
část “
10. Schválení smlouvy o vkladu do VSOR pro
stavbu „ Roztoky-obnova a rozšíření
vodovodu, 1. část “
11. Pozemkové záležitosti –
11.1. záměr prodeje pozemku p.č. 121/5

Zahájení pracovní činnosti: od 1. 1. 2021
Kronika je v současné době vedena elektronicky a
stránky se následně tisknou na formát A4. Více
informací zájemci získají u starostky obce Ing.
Lenky Peterkové, tel. 778 546 438 nebo e-mail:
starosta.roztoky@gmail.com

…………………..……………………
Staráte se o svého rodiče nebo partnera
s demencí? Znáte někoho s Alzheimerovou
nemocí ve svém okolí? Tušíte, že budete o
někoho blízkého pečovat a nevíte, co vás čeká?
Potřebujete zjistit, na co máte nárok? Chybí vám
informace? Společnost Dementia nabízí pomoc,
při níž využívá poradenského týmu - sociální
pracovník, psycholog, právník, neurolog,
zdravotní sestra, výživový specialista.
Kontakt pro Rakovnicko: Anna Kolaříková,
tel.: 774 121 827, e-mail: rakovnik@dementia.cz,
dementia.cz
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11.2. záměr pronájmu částí pozemku p.č.
187/18
12. Pronájmy nebytových prostor – schválení
záměrů
12.1. objekt č.p. 1
12.2. objekt č.p. 230
13. Projednání pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu obce
14. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro
TJ Roztoky z.s.
15. Podněty a náměty občanů
16. Závěr

10. Schválení smlouvy o vkladu do VSOR pro
stavbu „ Roztoky - obnova a rozšíření
vodovodu, 1. část “
11. Pozemkové záležitosti –
11.1. záměr prodeje pozemku p.č. 121/5
11.2. záměr pronájmu částí pozemku p.č.
187/18
12. Pronájmy nebytových prostor – schválení
záměrů
12.1. objekt č.p. 1
12.2. objekt č.p. 230
13. Projednání pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu obce
14. Projednání žádosti o poskytnutí dotace pro
TJ Roztoky z.s.
15. Různé
16. Podněty a náměty občanů
17. Závěr

Paní starostka navrhla doplnění programu
jednání a to bodem č. 15 Různé (dotace SDH pro
rok 2021, projednání koupě reklamní plochy pro
sociální vůz pro PS NS, studie u nádraží), tím
došlo k posunu bodu Podněty a náměty občanů na
bod č. 16 a bod Závěr na bod č. 17.
Pan Melč se dotazoval, proč v programu není
projednání rozpočtu a projednání územního
plánu. Starostka obce odpověděla, že na pracovní
schůzce se zastupitelstvo dohodlo na udělání
pracovní schůzky zvlášť k rozpočtu a územnímu
plánu někdy v příštím týdnu. Podklady, které
zastupitelstvo připravilo k rozpočtu, byly předány
paní účetní, která připraví návrh a ten se bude
probírat na již zmíněné pracovní schůzce.
Vysoutěžené investiční akce jsou v návrhu
rozpočtu zahrnuté. K územnímu plánu sdělila, že
se čeká na schválení vypracované studie od
architektky, která ji už několikrát upravovala.
Zastupitelstvo ji musí vzít na vědomí. Pan Melč
upozornil, že hrozí situace, kdy pozbyde platnosti
současný územní plán a obec nebude mít platný
nový územní plán.

Usnesení č. 2020/10/29 - 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje upravený program jednání.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla ověřovateli zápisu
z veřejného jednání paní Lenku Egertovou a paní
Mgr. Lucii Jedličkovou, zapisovatelkou navrhla
Lucii Kolbekovou, DiS.
Usnesení č. 2020/10/29 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Mgr.
Lucii Jedličkovou a paní Lenku Egertovou. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou,
DiS.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Schválený program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6. Schválení podání žádosti o dotaci od
MMR na stavbu „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“
7. Schválení zadání pro VŘ na realizaci
oprav mostku u č.p.17 a lávky přes
Rakovnický potok
8. Schválení navýšení dotace pro ZŠ v roce
2020 a pro rok 2021
9. Schválení zhotovitele stavby pro akci „
Roztoky - obnova a rozšíření vodovodu, 1.
část “

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Pan Melč upozornil na kvalitu posledního zápisu,
kdy unikají podstatné věci. Dále se ptal, jak bylo
rozhodnuto o jeho námitce. Vyžaduje rozhodnutí,
zda jeho námitka byla či nebyla oprávněná. Paní
starostka sdělila, že o námitce bylo rozhodnuto
tak, že zastupitelstvo schválilo připojit dodatek
k zápisu č. 19.
Námitku předložila paní Egertová k zápisu č.
21/2020 bodu č. 6 (projednání zprávy FV č. 10),
kterou všem přítomným přečetla paní starostka a
námitka je přílohou zápisu. Paní Egertová
uvedla, že vyjádření k zápisu nemá obsahovat
další dotazy, je to sdělení informací. Proto na
otázky starostky odpověděla přímo při čtení
vyjádření starostky a požádala o zaznamenání
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odpovědí přímo do zápisu, ale nestalo se tak.
Požádala o doplnění odpovědí. Následně byli
zastupitelé vyzváni, jak k námitce přistoupit.

Rozpočtové opatření na vědomí
Paní starostka seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 14/2020, které schválila dne 12. 10.
2020.
Týkalo se: - navýšení rozpočtu o částku 1 402,Kč transfer ÚP KP Příbram, v příjmech pol.
4116- ostatní neinvestiční transfery, ve výdajích §
4222 – VPP
- převod částky 1 000,- Kč z § 6171 –
správa na § 3612 – bytové hospodářství
(elektroinstalace světel v dočasných kancelářích
OÚ).
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.

Usnesení č. 2020/10/29 -3: Zastupitelstvo obce
Roztoky rozhoduje, že námitka paní Lenky
Egertové je oprávněná.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti – 1(Peterková) Zdržel se -0Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/10/29 -4: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje doplnění zápisu č. 21, bodu
č. 6 dodatkem, který bude obsahovat odpovědi
na otázky z vyjádření starostky k zápisu
finančního
výboru č. 10.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti – 1(Peterková) Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/10/29 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
14/2020, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:Pro -7- Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pan Melč se ještě vyjádřil k umístění mezníků
v uličce u čp. 234, kdy se zastupitelstvo tímto
zabývalo celý rok, obec to stálo peníze a výsledek
je obhajování řešení vjezdu k přístřešku
starostkou, a to z důvodu bezpečnosti. Tím je tedy
podle starostky problém vyřešen. Přestože pan
Melč upozorňoval na porušení stavebního zákona
i zákona o obcích a nebezpečné zúžení vzniklo
kvůli vybudovanému vjezdu a tohoto přístřešku a
také, že toto nebylo uvedeno v zápisu.

6. Schválení podání žádosti o dotaci od
MMR na stavbu „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“
Paní starostka seznámila přítomné s procesem
podání žádosti o dotaci z MMR. Dne 12. 10. 2020
byla MMR uveřejněna výzva pro podávání
žádostí o dotace z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova kromě jiných i na rekonstrukce
a přestavby veřejných budov. Podat žádost lze do
21. 12. 2020. Dotací lze získat až 80 %
z uznatelných nákladů rekonstrukce – do těchto
nákladů lze zahrnout např. přestavbu zasedací
místnosti, zpevnění podlah v 1. patře budovy,
podlahové krytiny, přestavby sociálních zařízení,
elektroinstalace, vnitřní rozvody vody a
kanalizace. Dle vysoutěženého rozpočtu by
mohlo jít o částku až 6 459 392,- Kč s DPH.
Většina zastupitelů souhlasila s podáním žádosti o
dotaci na rekonstrukci OÚ. Dle podmínek výzvy
je třeba schválit podání žádosti o dotaci
zastupitelstvem. Žádost je třeba podat dříve, než
bude předána budova zhotoviteli k realizaci.
Celková
rekonstrukce
byla
vysoutěžena
za 13 528 826,- Kč včetně DPH. Obec získala
příslib na dotaci pro zateplení budovy v rámci
rekonstrukce z OPŽP až do výše 1 278 371,00
Kč, tj. 50 % z uznatelných nákladů pro zateplení
budovy rozpočtu před VŘ. Vysoutěžený rozpočet
pro zateplení je 3 080 217,00 Kč s DPH, tj.
spoluúčast obce 1 801 846,00 Kč.
Žádost o dotaci z MMR 80 % z uznatelných
nákladů, tj. 6 459 392,00 Kč. Spoluúčast obce na
způsobilých výdajích 20 %, tj. 1 614 848,00 Kč.
Nezpůsobilé výdaje 2 374 369,00 Kč.

4. Kontrola usnesení
Paní starostka vyzvala předsedu kontrolního
výboru pana Romana Texla, aby přednesl
kontrolu usnesení. Zpráva kontrolního výboru je
samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2020/10/29 - 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:Pro -7- Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5. Kontrola hospodaření
Paní starostka seznámila přítomné s přehledem
příjmů, výdajů a stavem účtů obce.
Příjmy 1. - 26. 10. 2020 činí 17 941 277, 31 Kč
Výdaje 1. - 26. 10. 2020 činí 23 484 644, 19 Kč
Stav účtu k 29. 10. 2020:
ČS
6 788 848, 30 Kč
ČNB 16 665 661, 26 Kč
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1 801 846,- spoluúčast obce na dotaci z OPŽP
3 989 217,- spoluúčast obce na dotaci z MMR
(2 374 369,00 + 1 614 848,00)
-----------------5 791 063,- náklady obce z rozpočtu

250 tis. Kč a mostek se tak nemusel dostat do
tohoto
stavu,
kdy
vyžaduje
kompletní
rekonstrukci. Cena oprav každý rok stoupá.
Stejně tak údržba koryta potoka, přes který
mostek vede a který je také obecním majetkem.
Dosud se Krausovi o toto starali sami, bez
jakéhokoliv přispění obce. Zazněl dotaz pana
Melče, proč si obec nechá naprojektovat
rekonstrukci mostku a teď se rozhoduje, zda
opravu udělat, či nikoli. Byl navržen odkup
pozemku, pečovat o celou plochu s možností
vybudovat pěší trasy pro školáky.
Po diskuzi se o návrhu usnesení nehlasovalo.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro schůzku
s majiteli č.p. 17. Paní starostka uvedla, že pokud
dojde k rozdělení projektu na 2 samostatné akce,
nemusí se provádět výběrové řízení a dojde
k poptávkovému řízení po zhotoviteli na lávku
přes Rakovnický potok.

1 278 371,- dotace OPŽP
6 459 392,- požadavek na dotaci MMR (80 %
ze způsobilých nákladů, tj. z 8 074 240,-)
-----------------7 737 763,- celkem dotace
13 528 826,- celkové náklady rekonstrukce s
DPH
Usnesení č. 2020/10/29 -7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci „Rekonstrukce Obecního úřadu Roztoky“
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova vypsaného Ministerstvem pro místní
rozvoj.
Výsledek hlasování:Pro -7- Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Schválení navýšení dotace pro ZŠ
v roce 2020 a pro rok 2021
Paní starostka uvedla, že v souvislosti
s provedením rekonstrukce kuchyně MŠ bylo
zařízení kuchyně převedeno do užívání školy.
Zařízení je třeba v průběhu užívání odepisovat a
vytvářet tak prostředky pro pořízení nového
zařízení. Celkově byl převeden majetek v hodnotě
2 018 510,- Kč, pro něj je třeba tvořit odpisy ve
výši 201 851,- Kč ročně.
Pro letošní rok 2020, tj. od října do prosince,
budou odpisy činit částku 45 811,- Kč. Paní
ředitelka požádala o navýšení prostředků dotace
od zřizovatele o tuto částku na rok 2020.

7. Schválení zadání pro výběrové řízení
na realizaci oprav mostku u č.p. 17 a
lávky přes Rakovnický potok
Na základě posudků ke špatnému stavu mostků
v majetku obce byla zpracována projektová
dokumentace
na jejich rekonstrukci. Pro
rekonstrukci lávky u viaduktu přes Rakovnický
potok byly pro odstranění havarijního stavu
nařízeny nezbytné opravy, které budou spočívat
v podepření mostku. Pro tyto opravy nebylo třeba
stavební povolení. Pro rekonstrukci mostku u č.p.
17 v obci Roztoky bylo vydáno stavební
povolení, které nabylo právní moci 8. 10. 2020.
Opravy obou mostků by měly být provedeny
do 4 měsíců. Výběrové řízení bude uveřejněno do
4. 1. 2021 s tím, že rekonstrukce by měly začít
1. 3. 2021. Předpokládaná cena celé zakázky, tj.
obou mostků, je cca 1 285 949,66 Kč bez DPH
(1 555 999,09 s DPH).

Usnesení č. 2020/10/29 -8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje navýšení dotace pro ZŠ a
MŠ V Zahrádkách Roztoky o částku 45 811,Kč, která bude určena pro tvorbu odpisů
v období říjen
až prosinec 2020
z nabytého majetku převedeného na školu po
rekonstrukci kuchyně v MŠ.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Před návrhem usnesení upozornil pan Prokůpek,
že mostek u č.p. 17 vede ze soukromého pozemku
na soukromý pozemek, který vede ke zbořeništi,
dle KN stodola neexistuje. Dotazoval se, jaké je
využití mostku, proč by měla obec platit 1,5 mil.
Kč? Paní starostka uvedla, že cena opravy bude
nižší, protože přeložka ČEZu, cca za 500 tis. Kč
se dělat nemusí, mostek je obecní a oprava je
nutná. Paní Egertová připomněla, že opravy
se mohly udělat v minulosti, kdy by vyšly na cca

Rozpočtové opatření ke schválení:
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem
rozpočtového opatření č. 15/2020 o navýšení
příspěvku PO – financování odpisů zařízení
kuchyně (říjen - prosinec 2020) - částka
45 811,- Kč z § 6171 – správa na § 3113 –
základní škola
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Usnesení č. 2020/10/29 -9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
15/2020.
Výsledek hlasování:Pro -7- Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 9 bylo schváleno.

VSOR je plátcem DPH. Částka pro obec bude
konečná (pokud nenastanou vícepráce).
Před hlasováním vyzval pan Melč paní starostku,
aby popsala, o jaké se jedná trasy. Paní starostka
předložila plánek s trasami a vyjmenovala je: od
školy podél hlavní komunikace, uličkou
k transformátoru pod hřbitovem, dále nový řad
přes pole proti škole kolem bývalé truhlárny
v délce cca70m a nový řad kolem silnice k domu
č.p. 83 v délce cca 35 m a další od
transformátoru kolem kaštanu proti PČR spojkou
směrem k Novému domu jen do šachty pod č.p.
25, která bude v režii VSORu.

Dále paní starostka uvedla, že paní ředitelka též
požádala o navýšení částky dotace z rozpočtu
obce pro rok 2021 na celkovou částku 530 tis. Kč,
která bude navýšena z původní částky dotace od
zřizovatele ve výši 300 tis. Kč o částku 201
851,- Kč tvořící roční odpisy převedeného
majetku a částky 28 149,- Kč, které budou určeny
na zvýšené náklady s pořizováním provozních
prostředků pro nová zařízení kuchyně a nárůst
nákladů na čistící a desinfekční prostředky.
Rozpočet školy včetně střednědobého výhledu
bude předmětem projednání na dalším zasedání
zastupitelstva obce, jelikož je třeba jej uveřejnit
na úřední desce minimálně 15 dní. Rozpočet byl
uveřejněn dne 19.10.2020.

Usnesení č. 2020/10/29 – 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí hodnocení
nabídek v poptávkovém řízení na zakázku
„Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu, 1.
část“ a schvaluje zhotovitele stavby společnost
ESTA spol. s r.o., IČO 43774458, se sídlem
Lacinova 750, 272 01 Kladno
za nabídkovou
cenu 2 827 563,88 Kč bez DPH. Část stavby
financovaná z prostředků obce bude ve výši
1 836 504,21 Kč, část financovaná z prostředků
VSORu bude ve výši 991 059,67 Kč.
Výsledek hlasování: Pro -6Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/10/29 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje navýšení dotace pro
ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky pro období
po dobu odepisování zařízení o částku 230
000,- Kč.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.
9. Schválení zhotovitele stavby pro akci
„Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu, 1.
část“
Přítomní byli paní starostkou seznámeni o
poptávkovém řízení na zhotovitele stavby
„Roztoky – obnova
a rozšíření vodovodu,
1. část“, které administrovalo VSOR. Bylo
zahájeno dne 10. 9. 2020 obesláním 5 společností
výzvou k podání nabídky a ukončeno 2. 10. 2020.
Předmětem poptávkového řízení bylo zhotovení
částí vodovodu financovaného z prostředků obce
Roztoky označené dle projektu B-1-6-2, B 1-6-22, B 3-2-1 a B 1-6-2-1. Dále byla soutěžena
obnova řadu B 3-2 a B 3-2 přípojky, kterou bude
financovat VSOR.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek bylo
zahájeno 5. 10. 2020. Byly podány 3 nabídky,
z nichž nejnižší nabídkovou cenu předložila
společnost ESTA s.r.o., Kladno, IČO 43774458
s nabídkou ve výši 2 827 563,88 Kč bez DPH.
Z toho bude částka 1 836 504,21 Kč nákladem
obce Roztoky a částka 991 059,67 Kč nákladem
VSORu. Uvedené ceny jsou bez DPH, jelikož

10. Schválení smlouvy o vkladu do
VSOR pro stavbu „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu, 1. část“.
Smlouvou o vkladu majetku do VSOR bude dílo,
zhotovené dle informací výše, převedeno do
VSOR tak jako jiný majetek vodovodů a
kanalizací v obci Roztoky, aby VSOR mohl
zajišťovat prostřednictvím provozovatele RAVOS
spol. s r.o. správu vloženého majetku.
Pro výstavbu díla budou smlouvou o vkladu
majetku převedeny finanční prostředky ve výši 1
mil. Kč. Celé dílo bude hrazeno přes sdružení
VSOR, proto nebude k ceně díla přičtena daň
z přidané hodnoty, jelikož VSOR je plátcem
DPH. Další vkladová smlouva bude uzavřena až
po ukončení díla dle skutečné výše vynaložených
prostředků. Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 2020/10/29 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Smlouvu o vkladu
majetku do Vodohospodářského sdružení obcí
Rakovnicka, kterou obec Roztoky jako člen
sdružení vloží majetek ve formě vkladu
finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč na
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pořízení majetku financovaného z prostředků
obce dle VŘ pro akci „Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu, 1. část“.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti – 0- Zdržel se
- 1- (Melč)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/10/29 –15: Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
záměr
pronájmu
nebytových prostor sloužících k podnikání v
objektu restaurace U Křížku č.p. 1 v k. ú.
Roztoky u Křivoklátu o výměře 224,28 m2.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 15 bylo schváleno.

11. Pozemkové záležitosti
11.1. záměr prodeje pozemku p.č. 121/5
Na prodej pozemku p.č. 121/5 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu přišla žádost v souvislosti s prodejem
pozemku p.č. st.108, kde přes pozemek obce je
zřízen vjezd do garáže objektu.

12.2. objekt č.p. 230
V objektu ZŠ se dlouhodobě pronajímají prostory
pro ordinaci, masérské služby a pro výuku hudby.
Platnost smluv končí k 31. 12. 2020. Současní
nájemci mají zájem o jejich obnovu.

Usnesení č. 2020/10/29 - 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. 121/5
v k.ú. Roztoky u
2
Křivoklátu o výměře 132 m .
Výsledek hlasování: Pro -1- (Melč) Proti – 5(Egertová, Jedličková, Nedbal, Texl, Vostatek)
Zdržel se -1- (Peterková)
Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

Ordinace
Usnesení č. 2020/10/29 – 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr pronájmu
prostor k podnikání v objektu školy č.p. 230 o
výměře 20,95 m2 dle přiloženého situačního
plánku.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 16 bylo schváleno.

11.2. záměr pronájmu částí pozemku
p.č. 187/18
Obec Roztoky dlouhodobě pronajímá pozemky
pod garážemi u kotelny. Garáže jsou v majetku
soukromníků. Pozemky mají rozlohu 18 m2.
Smlouva byla uzavřena na 5 let a její platnost
končí k 31. 12. 2020.

Masérské služby
Usnesení č. 2020/10/29 – 17: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr pronájmu
prostor k podnikání v objektu školy č.p. 230 o
výměře 17,10 m2 dle přiloženého situačního
plánku.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/10/29 - 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr na pronájem
dvou částí pozemku p.č. 187/18 o výměře 18 m2
každého z nich dle přiloženého zákresu
v lokalitě u kotelny s minimální cenou 30,Kč/m2/rok.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Výuka hudby
Usnesení č. 2020/10/29 – 18: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr pronájmu
prostor k podnikání v objektu školy č.p. 230 o
výměře 16,20 m2 dle přiloženého situačního
plánku.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 18 bylo schváleno.

12. Pronájmy nebytových prostor –
schválení záměrů
Záměry k pronájmu musí být uveřejněny na
úřední desce dle zákona o obcích minimálně po
dobu 15 dnů.

13.
Projednání
pravidel
pro
poskytování dotací z rozpočtu obce
Paní starostka seznámila přítomné se zvyšujícím
se počtem žádostí o dotace z rozpočtu obce
Roztoky. Na základě kontrol těchto dotací
zpracoval finanční výbor návrh pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu obce Roztoky a
předložil ho spolu se zápisem z kontroly FV č. 8
konané dne 7. 2. 2020 k projednání zastupitelstvu.
Pravidla byla členy zastupitelstva prodiskutována
na pracovních schůzkách a po shodě se zněním
byl návrh předložen k dnešnímu projednání.

12.1. objekt č.p. 1
Obec Roztoky loni pronajala prostory v přízemí
objektu č.p. 1 pro provozovnu restaurace a
obchodu. Současný provozovatel požádal o
obnovu pronájmu na delší dobu. Všechny
povinnosti vyplývající ze smlouvy provozovatel
řádně plní.
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Znění pravidel bude přílohou zápisu a bude
uveřejněn na webových stránkách obce.

terénní pracovníci Pečovatelské služby Nové
Strašecí. Na území obce Roztoky pečovatelská
služba také působí, proto paní starostka navrhla
na pořízení vozu přispět koupí reklamní plochy
ve výši 8 000 Kč. K tomu bude uzavřena smlouva
o prodeji reklamní plochy na sociální vůz mezi
společností KOMPAKT spol. s r.o. a obcí
Roztoky.

Usnesení č. 2020/10/29 – 19: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu obce Roztoky,
jejichž znění je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -5- Proti – 0- Zdržel se
-2- (Peterková, Vostatek)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/10/29 – 22: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zakoupit reklamní
plochu pro sociální vůz Dacia Dokker určený
pro Pečovatelskou službu Nové Strašecí na
dobu 5 let za částku 8 000,- Kč od společnosti
KOMPAKT spol. s r.o., IČO 49551027, se
sídlem Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 22 bylo schváleno.

14. Projednání žádosti o poskytnutí
dotace pro TJ Roztoky z.s.
Obec Roztoky obdržela žádost od předsedy TJ
Roztoky, z.s. k poskytnutí dotace z rozpočtu obce
ve výši 260 000,- Kč. Dotace je využívána na
činnost oddílů a na údržbu hřiště v areálu „U
Jezu“.
Usnesení č. 2020/10/29 – 20: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace na rok 2021 pro TJ Roztoky, z.s., se
sídlem Areál TJ – U Jezu, Roztoky 239, IČ:
47012676 ve výši 260 000,- Kč. Na poskytnutí
dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 20 bylo schváleno.

V rámci diskuze upozornil pan Melč na
skutečnost, že pečovatelky a kuchařky vozí po
Roztokách obědy na káře
a obec financuje
nálepku na vozidle Pečovatelské služby Nové
Strašecí. Paní starostka oponovala tím, že
pečovatelka je zaměstnankyní pečovatelské
služby, ne obce a jejich terénní pracovníci zajíždí
i do naší obce.

15. Různé
Projednání žádosti o poskytnutí dotace
pro SDH Roztoky
Obec Roztoky obdržela žádost od starosty SDH
Roztoky o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši 20 000,- Kč. Dotace bude využita na
spolkovou činnost.

Návrh vedení tras vody a kanalizace pro
studii výstavby rodinných domů u nádraží
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem na
vedení vodovodu a kanalizace pro výstavbu
rodinných domů nad nádražím, kterou si nechal
zpracovat majitel pozemků. V návrhu je trasa
vedení zakreslena od transformátoru po pravé
straně podél silnice směrem k nádraží. Návrh je
v souladu s platným územním plánem.

Usnesení č. 2020/10/29 – 21: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace na
spolkovou činnost pro ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Roztoky, IČ: 63805634
pro rok 2021 ve výši 20 000,- Kč.
Na
poskytnutí
dotace
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování:Pro -7-Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Paní starostka uvedla, že je běžné, že si
zasíťování pozemků hradí majitel lokality, kde
mají vzniknout rodinné domy. Po proběhlé
diskuzi, kdo bude financovat hlavní řád a zda se
mohou připojit i další domácnosti, se o návrhu
usnesení, kterým mělo návrh vedení vodovodu a
kanalizace vzít zastupitelstvo na vědomí
nehlasovalo. Zastupitelé neměli včas podklady
k nastudování a seznámení se s problematikou.

Projednání koupě reklamní plochy pro
sociální vůz pro Pečovatelskou službu Nové
Strašecí
Společnost KOMPAKT spol. s r.o. vytvořila
projekt pro sociální automobil pro Pečovatelskou
službu města Nové Strašecí. Nákupem
reklamních ploch dojde k přispění na pořízení
vozidla Dacia Dokker, který budou využívat

Projednání
slevy
za
nekvalitní
provedení obkladů při stavbě „Stavební
úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.
193“
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Starostka uvedla, že v souladu s úkolem
z minulého zasedání vyhledat právnickou pomoc
k určení výše slevy
za nekvalitně provedené
obklady, právník navrhl oslovit soudního znalce a
určit slevu znaleckým posudkem. Zhotovitel
stavby nechal znalcem zpracovat jednodušší
zprávu, kterou zastupitelé obdrželi v přípravných
materiálech. Znalec v závěru zprávy uvedl, že
původně navržená sleva na provedení obkladů ve
výši 230 tis. Kč by mohla být pro obě strany
akceptovatelná a při respektování nasmlouvané
hodnoty funkčního díla a uváděných skutečností i
morálně obhajitelná. S ohledem na dosažení
mimosoudního smírného řešení celé záležitosti
starostka navrhla odsouhlasit návrh slevy.
Usnesení č. 2020/10/29- 23: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu znalce
Znalecká a inženýrská kancelář, s.r.o., Pod
Rovinou 11, 140 00 Praha 4, IČO 28215150,
Ing. Jan Doležal – znalec a jednatel a schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na
zakázku „Stavební úpravy a rekonstrukce
kuchyně Roztoky č.p. 193“ ve výši 230 000,- Kč
se společností IMPERCOMM, spol. s r.o.,
Trojská 74/14, Praha 8, IČO 49446479.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti – 0- Zdržel se
– 1 - (Melč)
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Investiční akce
Paní starostka informovala přítomné
investičních akcích, které se v obci plánují.

17. Závěr
Shrnutí veřejného jednání

-

-

-

-

-

-

o

Rekonstrukce OÚ – budova byla vystěhována
23. 10. 2010, kancelář úřadu je nyní přechodně
v budově č.p. 1 – restaurace U Křížku v 1.patře,
vchod od vodní nádrže. Po podání žádosti o
dotaci bude budova předána zhotoviteli.

-

-

-

Chodník – rada kraje schválila stavbu chodníku
na pozemcích Středočeského kraje, na základě
souhlasu byl tento týden doplněn poslední
dokument pro podání žádosti o vydání stavebního
povolení.

-

-

16. Podněty a náměty občanů
Podněty a náměty občanů byly diskutovány
během zasedání u konkrétních bodů jednání.

-
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Zastupitelstvo obce schválilo:
Program jednání
Doplnění zápisu č. 21, bodu č. 6 dodatkem, který
bude obsahovat odpovědi na otázky z vyjádření
starostky k zápisu finančního výboru č. 10
podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
Obecního úřadu Roztoky“ z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova vypsaného
Ministerstvem pro místní rozvoj
navýšení výše dotace pro ZŠ a MŠ V Zahrádkách
Roztoky o částku 45 811,- Kč, která bude určena
pro tvorbu odpisů v období říjen až prosinec 2020
z nabytého majetku převedeného na školu po
rekonstrukci kuchyně v MŠ
rozpočtové opatření č. 15/2020
navýšení dotace pro ZŠ a MŠ V Zahrádkách
Roztoky pro období po dobu odepisování zařízení
o částku 230 000,- Kč
zhotovitele stavby „Roztoky – obnova a rozšíření
vodovodu, 1. část“ společnost ESTA spol. s r.o.,
IČO 43774458, se sídlem Lacinova 750, 272 01
Kladno za nabídkovou cenu 2 827 563,88 Kč bez
DPH.
Smlouvu
o
vkladu
majetku
do
Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka,
kterou obec Roztoky jako člen sdružení vloží
majetek ve formě vkladu finančních prostředků
ve výši 1 mil. Kč na pořízení majetku
financovaného z prostředků obce dle VŘ pro akci
„Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu, 1. část“
záměr na pronájem dvou částí pozemku p.č.
187/18 o výměře 18 m2 každého z nich dle
přiloženého
zákresu
v lokalitě
u kotelny
2
s minimální cenou 30,- Kč/m /rok
záměr pronájmu nebytových prostor sloužících k
podnikání v objektu restaurace U Křížku č.p. 1 v
k. ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře 224,28 m2.
záměr pronájmu prostor k podnikání v objektu
školy č.p. 230 o výměře 20,95 m2 dle přiloženého
situačního plánku.
záměr pronájmu prostor k podnikání v objektu
školy č.p. 230 o výměře 17,10 m2 dle přiloženého
situačního plánku
záměr pronájmu prostor k podnikání v objektu
školy č.p. 230 o výměře 16,20 m2 dle přiloženého
situačního plánku
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Roztoky
poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 pro TJ
Roztoky, z.s., se sídlem Areál TJ – U Jezu,
Roztoky 239, IČ: 47012676 ve výši 260 000,- Kč.

-

-

-

-

-

-

-

-

Na
poskytnutí
dotace
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva
poskytnutí dotace na spolkovou činnost pro ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Roztoky, IČ:
63805634 pro rok 2021 ve výši 20 000,- Kč. Na
poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní
smlouva
zakoupit reklamní plochu pro sociální vůz Dacia
Dokker určený pro Pečovatelskou službu Nové
Strašecí na dobu 5 let za částku 8 000,- Kč od
společnosti KOMPAKT spol. s r.o., IČO
49551027, se sídlem Jiráskova 1424, 290 01
Poděbrady
schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
na zakázku „Stavební úpravy a rekonstrukce
kuchyně Roztoky č.p. 193“ ve výši 230 000,- Kč
se společností IMPERCOMM, spol. s r.o.,
Trojská 74/14, Praha 8, IČO 49446479

Schůze byla ukončena ve 2000 hod.
V Roztokách dne 5. 11. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek

……………..………………..………..
Postesknutí nad kulturou současnosti
Nikdy jsem si nemyslela, že v dnešní době něco
takového může nastat. Máme svobodu, ale letošní
rok byl jiný. Naše životy ovlivnila nová nemoc.
Regulovat její šíření je nelehký úkol, a tak se
stalo, že vládními nařízeními bylo omezeno
konání mnoha kulturních akcí i v naší obci.
V únoru se ještě konal tradiční Masopust.
V dubnu se již nemohlo o Velikonocích chodit
koledovat. Květen tradičně patří Staročeským
májům, ale nekonaly se. Dětský den se
nepořádal, protože nebylo jisté, kolik lidí může
být při hromadných akcích. Moc mne mrzí, že
koncert členů České filharmonie musel být též
zrušen. Taneční zábava na hřišti se skupinou
Brutus na konci června též nebyla, ale konala se
alespoň sportovní akce – tradiční Křivoklátské
slalomy na umělé slalomové dráze u jezu.
V červenci již došlo k rozvolnění omezení, a tak
sportovci zorganizovali koncert Brutusu a první
Pivní slavnosti. Z doslechu vím, že měly úspěch.
Srpen byl opět o sportovní akci – Český pohár
žáků v kanoistice a v září již byla opět přijata
nová omezení. To jsme plánovali přivítat nové
občánky a akci k výročí 200 let zvoničky. Říjen
bývá o posvícení, posvícenské zábavě a pěkné
hodince. Nebylo nic. Výlet do divadla byl jen
jeden. Konec listopadu již bývá počátkem
adventního času a slavnostního rozsvícení
vánočního stromu před budovou OÚ. Oficiální
akce nebude, ale stromeček rozsvítíme. Poslední
dvě akce letošního roku Plovoucí naděje a
Silvestrovská zábava budou pravděpodobně
patřit mezi akce, které se snad budou konat zase
v příštím roce. Doufejme, že se časem vše ustálí a
budeme moci normálně kulturně a společensky
žít.

Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovatele zápisu paní Lenku Egertovou a paní
Mgr. Lucii Jedličkovou a zapisovatelkou jednání
paní Lucii Kolbekovou, DiS
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kontrolu usnesení z předešlých zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 14/2020
hodnocení nabídek v poptávkovém řízení na
zakázku „Roztoky – obnova a rozšíření
vodovodu, 1. část“
zprávu znalce Znalecká a inženýrská kancelář,
s.r.o., Pod Rovinou 11, 140 00 Praha 4, IČO
28215150, Ing. Jan Doležal – znalec a jednatel
Seznam příloh:
č. 1) podaná námitka k zápisu č. 21/2020 paní
Egertové
č. 2) zpráva kontrolního výboru
č. 3) rozpočtové opatření č. 14/2020
č. 4) Pravidla pro poskytování dotace
č. 5) Smlouva o vkladu majetku do VSOR
č. 6) situační plánek – ZŠ Roztoky pro pronájem
místností
č. 7) situační plánek umístění pozemků pod
garážemi k pronájmu
č. 8) zpráva znalce Znalecká a inženýrská
kancelář, s.r.o., Pod Rovinou 11, 140 00 Praha 4,
IČO 28215150, Ing. Jan Doležal
Úkoly starostce:
oslovit 5 společností k předložení nabídek na
rekonstrukci lávky přes Rakovnický potok

Lenka Peterková, starostka
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COVID OMEZIL I ZÁSAHY

POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE
Na lince 150:
Omezení
související
s pandemií
COVID-19 se přímo i nepřímo týká
rovněž hasičů a zejména jejich
zejména zásahové a výcvikové
činnosti. A je úplně jedno, jestli se
jedná o profesionály nebo hasiče
dobrovolné. Oproti letním měsícům
výrazně ubylo v Roztokách a jejich
okolí mimořádných událostí, a to
zejména těch, které souvisí s lidskou
činností. Za uplynulé dva měsíce
vyjížděli roztočtí jen k jediné dopravní
nehodě, která se udála poslední
říjnový den směrem k Leontýnu na odbočce do Zbečna a Račic. Na střet osobního vozidla s nákladním byli
kromě roztockých hasičů vysláni i místní záchranáři a policisté, a také hasiči z Berouna a Rakovníka. I
když na první pohled vypadala nehoda dost hrozivě, lehčí zranění utrpěl jen řidič osobního vozidla, který
tak zaplatil za nedání přednosti v jízdě nákladnímu vozidlu, jedoucímu po hlavní silnici.
Za dalších pět zásahů, u kterých v posledních dvou měsících roztočtí hasiči zasahovali, mohla už jen
příroda a rozmary počasí. V polovině září ohrožovala řidiče, jedoucí z Velké Bukové, v nepřehledné
zatáčce zlomená větev, o měsíc později podobná událost směrem od Leontýna do Roztok. O poslední
říjnové sobotě se zřejmě vlivem dešťů sesypalo na silnici vedoucí z Křivoklátu směrem na Městečko
několik kamenů, které v prudké zatáčce ohrožovaly projíždějící vozidla. Roztočtí je společně s tamějšími
hasiči odklidili a umožnili tak bezpečný průjezd vozidel.
Zatím naposledy zaměstnal roztocké společně s rakovnickými a drážními hasiči menší strom, který o
„dušičkovém“ ránu spadl do jízdního profilu železniční trati mezi stanicemi Křivoklát a Městečko.
Následkem jeho srážky s prvním ranním spojem od Rakovníka bylo naštěstí jen rozbité čelní sklo
soupravy. Na rozdíl od stromu na silnici s tím na trati moc práce hasiči neměli, protože menší listnáč se
s těžkou soupravou rozhodně měřit nemohl. Hasiči, a to právě roztočtí s rakovnickými, měli trošku jiný
úkol. Z důvodu přísných bezpečnostních drážních předpisů museli pomoci cestujícím a posádce bezpečně
z vlaku, a poté po tělese dráhy také bezpečně z kolejí na kolem vedoucí silnici, kde si všichni přestoupili do
náhradního autobusu. Kromě toho zajišťovali v místě kyvadlově provoz, protože všechna dorazivší vozidla
nebylo možné ustavit jinam, než na silnici. Na vyšetřování příčiny nehody už ale nečekali a vrátili se zpět
na své základny.
HASIČI RADÍ:
Podzimní pálení – riziko požáru
Příchod podzimu je mimo jiné charakteristický padáním suchého listí a menších větví, které zejména
zahrádkáři velmi rádi spalují. I když takové pálení není zakázané a letošní podzim je nezvykle vlhký, jsou s
spálením spojená určitá pravidla a povinnosti, které je nutné dodržovat, aby se zamezilo případnému
vzniku nežádoucího požáru. V první řadě je povinnost takové pálení, ať už na hromadě nebo v plechové
nádobě, nahlásit na HZS příslušného kraje. To se provádí v případě našeho kraje přes web:
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http://paleni.izscr.cz, kde je uveden odkaz na jednoduchý formulář pro registrované i neregistrované
oznamovatele, který po odeslání zaeviduje pálení do systému a potvrzení o něm je odesláno na váš e-mail.
Pálení se dále řídí pravidly, která jsou z hlediska rozšíření ohně mimo pálený odpad velmi důležitá.
Zejména v případě klestí dbejte dostatečné vzdálenosti ohně od okolních objektů. Kolem hromady
jakéhokoliv suchého biologického odpadu byste měli vytvořit pruh bez jakýchkoliv hořlavých látek až na
zeminu v šířce minimálně 1 metr, velikost hromady by měla být přiměřená možnostem přítomné
minimálně jedné osoby starší 18 let, která by až do úplného vyhoření nebo uhašení neměla místo pálení
opustit. To také z důvodu, kdyby kouř zpozoroval někdo z okolí a v domnění, že hoří, zavolal na tísňovou
linku. V případě řádně nahlášeného pálení vás pracovník z krajského operačního střediska telefonicky
kontaktuje, zda je vše v pořádku a oheň máte pod kontrolou. Pokud tomu tak je, nebudou na místo vysláni
hasiči a nehrozí vám pokuta. Ta je v případě nenahlášení pálení pro fyzické osoby až 25tis. korun.
V případě zhoršení podmínek pálení, především zesílení větru, je nutné hořící hromadu uhasit pomocí
prostředků (lopat, vody v konvích, zahradních hadic apod.). Ty by měly být při každém pálení vždy
v dostatečném množství na místě připraveny. Mějte na paměti, že i ve zdánlivě uhašené hromadě může
zůstat nějaký oharek, ze kterého se může oheň opět rozhořet. Je nutné ještě 5 dnů po uhašení ohniště
pravidelně kontrolovat.
Pokud se vám i za dodržení uvedených pravidel řízené pálení vymkne kontrole a oheň se rozšíří
mimo prostor pálení, ihned kontaktujte linku 150, odkud vám rychle zajistí odpovídající pomoc hasičů.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

Foto: archiv SDH Roztoky

……………………..…………………………………………………………………
Vážení příznivci krmítek,
již tradičně se ozýváme s příchodem podzimu s pozvánkou na třetí
ročník Ptačí hodinky – sčítání ptáků na krmítkách, které proběhne 8. –
10. ledna 2021. Ačkoli je termín dalšího sčítání ještě daleko, je právě
teď nejvyšší čas pustit se do příprav, abychom měli v lednu na krmítku
živo. Pozorování ptáků na krmítku nás totiž baví. V roce 2019 přesáhl
počet sčitatelů hranici 14 000 účastníků a v roce 2020 dokonce 20 000
sčítajících. Věříme, že i další ročník bude lámat rekordy!
Podzim je ideální čas k přípravě zahrady či okolí domu tak, aby lákalo
co nejvíce opeřených přátel. Je potřeba vyčistit vyvěšené budky,
popřípadě, pokud žádné nemáte, je ten nejlepší čas pověsit nové. Ptáci je v zimě mohou využívat k úkrytu a
na jaře jim mohou posloužit jako hnízdiště. Pokud vám na stromech či keřích zbylo nějaké ovoce, podělte
se o ně. Kosi a kvíčaly vám za to budou vděční. Nestříhejte keře a nechte na zahradě i hromadu dřeva,
třeba v něm najde útočiště malý ptáček - střízlík.
Prozatím sbírejte informace o Ptačí hodince na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Sledujte také náš facebook
či instagram, aby vám opravdu nic neuniklo.
Chcete ještě více pomáhat ptákům? Staňte se členem ČSO.
Přejeme příjemný podzim.
Dita Hořáková,
Česká společnost ornitologická
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Konec října a začátek listopadu 2020 v MŠ
Koncem října jsme si ve školce začali povídat o
podzimním lese. Učili jsme se poznávat některé
jehličnaté a listnaté stromy i jejich listy a plody.
Hráli jsme si s nasbíranými kaštánky (cvičili
jsme s nimi, skládali z nich obrázky, vyráběli
ježky). S paní učitelkou Vladěnkou si děti
z přírodnin vytvořily moc pěkné obrázky lesa.
Naučili jsme se pár lesních písniček i básniček.
Povídali jsme si i o houbách, které jsme hledali
a poznávali i na vycházkách. Moc nás potěšily
krásné muchomůrky, které jsme našli kousek od
školky. A při povídání o lese nemohla chybět
ani lesní zvířátka – hlavně ta, co se budou
ukládat k zimnímu spánku. Dokonce jsme
v jednom strašidelném lese narazili i na hejkala
a další strašidla, která pak do školky přišla na
Halloween. Na tento svátek byste ve školce nenašli žádné děti ani paní učitelky. Jen samé strašidláky,
duchy, čarodějnice a čaroděje, zombíky, kostlivce, dýňáky a dokonce i jednoho netopýra a pár čertů. Ale
nikdo se nebál. Všechna strašidla si spolu pohrála, zatancovala a zařádila. A druhý den si mohly děti plné
zážitků namalovat obrázky strašidelného hradu. Své znalosti o lese a životě v něm pak děti využily při
cestě za Krakonošem. Krakonoš za námi přišel až z Krkonoš, bohužel bez sojky, protože ta zrovna musela
být v karanténě. Vyznačil nám cestu po fáborkách plnou úkolů o lese. Děti po hmatu poznávaly podzimní
plody, házely šiškami, hledaly veverce oříšky, krmily divočáka kaštánky, poznávaly stromy, zvířátka z lesa
i ptáky. Nakonec všichni Krakonoše našli, pomohli mu říkankou zamknout náš křivoklátský les a on měl
pro každého připravenou malou odměnu za poctivé splnění všech úkolů. Na den stromů jsme si na
školkové zahradě zasadili jeden staronový stromeček. Byl to malý smrček, který jsme museli vyrýt při
přestavbě kuchyně a po rekonstrukci
jsme ho nemohli vrátit na původní
místo. Našli jsme mu proto pěkné
místečko přímo na zahradě. S jeho
sázením pomáhaly i děti a všichni
doufáme, že letošní náročné léto přežije
a poroste.
11. listopadu jsme si ve školce
povídali o svatém Martinovi. Děti si
vyslechly legendu, jak pomohl
žebrákovi a zazpívaly si o něm
písničku. Vyrobily si lucerničky a
sestavily z obrázků svoji knížku o
Martinovi. Nakonec se ho vydaly
hledat po budově MŠ. A protože jim na
cestu svítily svíčky, všichni se s ním po
malých skupinkách setkali. Každý
Martinovi řekl, jak umí pomáhat
ostatním – někdo pomáhá kamarádům s uklízením, někdo dokáže pomoct kamarádovi, když je smutný,
někdo pomáhá mamince s vařením a někdo pomáhá tátovi s dřívím. Martin všechny pochválil, a protože
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každý také věděl, že se ke kamarádům má pěkně chovat, obdaroval děti kouzelnými světýlky. Dokonce i
takovým, které umělo na stropě tmavé místnosti
vykouzlit hvězdnou noční oblohu.
A protože podzim pomalu končí, Krakonoš
se k nám vrátil ještě jednou a s paní učitelkami
zahrál dětem divadlo o tom, jaké má trápení
s Trautenberkem, jak se stará o svůj les a o zvířátka
v něm. Trautenberk nakonec slíbil, že se polepší a
Krakonoš mohl uložit zvířátka k zimnímu spánku.
Zima pomalu přichází, a my už se ve školce
pomalu začínáme těšit na Vánoce.
Foto: archiv školky

G.T.

……………..………………..………………..………………..………………..……
Odpady v příštím roce
Snad se k Vám dostala informace o zavedení nového systému odpadového hospodářství v naší obci. Od
nového roku z obce úplně vymizí kontejnery na plasty, papír a bio odpad. Nově bude moci každá
domácnost třídit tento odpad do nádob přistavených přímo u domu. Každý si mohl zaslaný návrh na
umístění nádoby patřičné velikosti na separovaný odpad nebo na komunální odpad upravit dle vlastního
požadavku. Poplatek za komunální odpad pro rok 2021 bude stanoven dle četnosti svozu a velikosti
nádoby pro komunální odpad. Vyhláška o stanovení poplatku bude projednána zastupitelstvem.
Popelnice budou označeny známkou s identifikací velikosti nádoby a číslem domu a též budou
„očipovány“. Čip bude sloužit k identifikaci nádoby k číslu popisnému, k načtení provedení výklopu a
později snad i k přiřazení váhy odpadu od jednotlivé domácnosti. Systém bude možné využít k získání
informací o váze likvidovaného odpadu k domu a též umožnit zavedení bonusového systému za množství
vytříděného odpadu.
Systém bude zaveden i v obcích Zbečně a v Křivoklátu. Komunální odpad bude svážen jen jednou za 14
dní a četnost výklopu ostatních druhů odpadů bude stanovena zhruba na měsíční interval. Společnost
Marius Pedersen předloží přehled o plánovaných termínech výklopů jednotlivých druhů separovaných
odpadů. Takzvaná hnízda – místa, kde jsou umístěny kontejnery pro odkládání skla, tetrapak obalů, kovů
nebo olejů, budou i nadále zachována, ale kontejnery na papír, plasty nebo bio odpad zde již nebudou.
Stále bude v provozu sběrný dvůr, resp. Naše úložiště odpadů, které bude k dispozici minimálně 2x
v týdnu. Chataři mají možnost svůj odpad v pytlích s logem svozové společnosti odvézt přímo do sběrného
dvora.
V poslední době jsme zaznamenali nárůst v třídění papíru. Před kontejnery se hromadí především kartony.
Možná je to dáno dobou, kdy mnozí z nás nakupují přes internet, a doručené zboží přijde zabalené
v patřičném papírovém obalu. Přesto prosím papír, ale i jiný odpad do kontejneru umísťujte patřičně
sešlápnutý, aby Ti, co přijdou po vás, mohli odpad do nádoby také umístit. Prosím, dodržujte pravidlo o
třídění, stále se často stává, že v plastech je komunální odpad nebo třeba papír. Také se objevuje odpad
z domácnosti v koších po obci, které mají sloužit pro drobné odpadky kolemjdoucích. Pokud nestačí
popelnice, je možné si zakoupit pytel o objemu 120l s logem svozové společnosti Marius Pedersen a odpad
bude řádně svezen a zlikvidován.
Všichni jsme původci odpadu a za jeho likvidaci také musíme zaplatit. Nepřijde mi fér, když někdo svůj
odpad dává jinam, než do své popelnice. Prosím buďte v tomto směru zodpovědní.
Ing. Lenka Peterková, starostka
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