OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

12/2020

L

ékařská ordinace
V termínu od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020
bude z důvodu čerpání dovolené UZAVŘENA
ordinace praktické lékařky- MUDr. Kasalické.

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

S

tevírací doba obecního úřadu v prosinci
2020
Pokladna úřadu bude 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.

O

Z

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
si aplikaci stáhnout a využívat ji k upozornění na
něco, co by bylo dobré napravit. Více se dozvíte
na www.zmapujto.cz.

…………………..……………………
Přání do nového roku
Letošní rok byl zvláštní.
Každý na něj bude
vzpomínat jinak, ale pro
celý svět bude určitě
nezapomenutelný.
V minulém čísle jsem
zmínila, jaké tradiční
akce se letos nekonaly.
Život jde ale dál a my se
musíme
přizpůsobit.
Doufejme, že v příštím roce se alespoň přiblížíme
tomu, co jsme v předchozích letech mohli bez
omezení podnikat a čeho jsme se mohli účastnit.
A pokud to náhodou nevyjde dle našich představ,
nezoufejme a snažme se na tom špatném najít i to
pozitivní.
Pokud si dáváte nějaká předsevzetí, zkuste do
nich zahrnout i laskavost a pozitivní myšlení.
Přeji Vám v novém roce 2021 především pevné
zdraví, lásku, dobré rodinné zázemí, spoustu
přátel a velkou dávku štěstí.

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).

R

měna cen vodného a stočného
Od 1. 1. 2021 dochází k úpravě cen vodného
na 47,33 Kč/m3 s DPH a stočného na
42,66 Kč/m3 s DPH, celkem tedy 89,99 Kč /m3
včetně DPH.

Z

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.

T

Lenka Peterková, starostka
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konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů z 9 a
zastupitelstvo
je
tak
usnášeníschopné.
Upozornila, že z jednání bude pořizován zvukový
záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.

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

Schválení programu 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. Projednání návrhu střednědobého výhledu
a rozpočtu PO ZŠ a MŠ V Zahrádkách
Roztoky pro rok 2021
7. Projednání návrhu střednědobého výhledu
a rozpočtu obce Roztoky pro rok 2021
8. Pozemkové záležitosti – pronájem částí
pozemku p.č. 187/18
9. Pronájmy nebytových prostor –
9.1. objekt č.p. 1
9.2. objekt č.p. 230
10. Projednání veřejnoprávní smlouvy pro
poskytnutí dotace pro TJ Roztoky z.s.
11. Projednání zadání pro VŘ na realizaci
oprav mostku u č.p.17 a lávky přes
Rakovnický potok
12. Různé
13. Projednání zadání nového Územního
plánu obce Roztoky
14. Podněty a náměty občanů
15. Závěr

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

………………………………………..
Zápis č. 23/2020 z veřejného zasedání
zastupitelstva
obce
Roztoky
konaného
dne 23. 11. 2020 od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ
Roztoky
-----------------------------------------------------------Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová,
Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč,
Jaroslav Nedbal, Ing. Lenka Peterková, Roman
Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
Omluveni: Martin Mikovec
Počet přítomných občanů: 14
Zapisovatelka: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Roman
Texl
1. Zahájení, schválení programu
jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 17:35 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

Pan Melč upozornil na chybějící bod programu
jednání, a to zprávu o postupu rekonstrukce
obecního úřadu. Paní starostka sdělila, že zpráva
o postupu rekonstrukce je zahrnuta v bodě
,,Různé“.
Usnesení č. 2020/11/23 — 1: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 – (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
z jednání pana Romana Texla a paní Lenku
Egertovou,
zapisovatelkou
navrhla
Lucii
Kolbekovou, DiS.
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Usnesení č. 2020/11/23 - 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Romana Texla a paní Lenku Egertovou. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou,
DiS.
Výsledek hlasování:Pro-8- Proti –0-Zdržel se - 0 Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření na vědomí
Paní
starostka
seznámila
přítomné
s rozpočtovými opatřeními. Dne 30. 10. 2020
bylo starostkou schváleno rozpočtové opatření č.
16/2020, které se týkalo jen převodů v rámci
paragrafů.
Dne 9. 11. 2020 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 17/2020, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částky:
107 663,- Kč - v příjmech pol 4116 - ostatní
neinvestiční transfery ze SR ve výdajích § 5512 požární ochrana - dotace pro jednotku SDH
76 000,- Kč - v příjmech pol 4121 - neinvestiční
transfer od obcí, ve výdajích § 5512 - požární
Ochrana - smlouva o spolupráci
54 000,- Kč - v příjmech pol 4122 - neinvestiční
transfer od krajů, ve výdajích § 5512 - požární
ochrana - dotace

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Paní starostka vyzvala přítomné, zda mají
námitku k minulému zápisu. Námitku předložila
paní starostka Peterková k zápisu č. 22/2020
bodu č. 7 (oprava mostku u čp. 17), kterou všem
přítomným přečetla. Námitka je přílohou zápisu.
Následně byli zastupitelé vyzváni, jak k námitce
přistoupit. Pan Melč upozornil na celou situaci,
která se zde řeší už několik let. O celé akci už bylo
rozhodnuto a když byla potřeba se vyjádřit
k výběrovému řízení, debata sklouzla jinam a
usnesení nebylo schváleno. Pan Melč doplnil, že
pak je potřeba revokovat všechna předešlá
usnesení k mostku u č.p. 17. Pan Vostatek
doplnil, že vyvstaly nové skutečnosti, na základě
kterých, byla svolána další schůzka. Paní
starostka uvedla, že chce, aby v zápise byl uveden
důvod, proč cena opravy bude nižší a proč se
neuskutečnila oprava za 250 000,-- Kč.

Převod částky 4 700,- Kč z § 4222 - VPP na §
3341 - rozhlas částka 700,- Kč a § 2142 - hospoda
částka 4 000,- Kč (voda překlenutí měsíce).
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
Usnesení č. 2020/11/23 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
16/2020 a č. 17/2020, která jsou přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro-8-Proti–0 -Zdržel se - 0 Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/11/23 — 3: Zastupitelstvo
obce Roztoky rozhoduje, že námitka
zastupitelky paní Lenky Peterkové je
oprávněná.
Výsledek hlasování: Pro - 4 - (Nedbal, Peterková,
Texl, Vostatek) Proti – 2 - (Melč, Jedličková)
Zdržel se - 2 – (Egertová, Bednaříková)
Usnesení č. 3 nebylo schváleno.

Rozpočtové opatření ke schválení
Rozpočtová změna č. 18/2020 se týká převodu
částky 46 000,- Kč z § 6171 správa na § 5512
org. 150– budova IZHS – technické zhodnocení
nadlimitní (napojení stávajícího odvětrání z
podkrovního prostoru).

4. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního
výboru pan Roman Texl. Zpráva kontrolního
výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 2020/11/23 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
18/2020.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/11/23 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Projednání návrhu střednědobého
výhledu a rozpočtu PO ZŠ a MŠ V
Zahrádkách Roztoky pro rok 2021
Rozpočet PO pro rok 2021
V tomto bodě uvedla paní starostka, že rozpočet
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky byl zveřejněn na úřední desce obce
Roztoky od 19. 10. 2020 dosud, čímž byla
splněna podmínka uveřejnění
min. 15 dní. V

5. Kontrola hospodaření
Příjmy 1/2020 – 19. 11. 2020 19 249 899, 10 Kč
Výdaje 1/2020 – 19. 11. 2020 24 370 105, 88 Kč
Stav účtu k 23. 11. 2020:ČS 7 366 661, 71 Kč
ČNB 16 849 488, 46 Kč
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rozpočtu jsou výnosy navrženy zhruba o 2 mil.
Kč vyšší než loni, tj. v částce 12 950 000,- Kč
a náklady ve stejné výši. Rozpočet je navržen
jako vyrovnaný. Z toho do výnosů je počítáno
s navýšenou dotací od zřizovatele v celkové výši
530 tis. Kč a 11 350 000,- Kč na dotace. Ostatní
výnosy by měly tvořit částku cca 1 mil. Kč.
V nákladových položkách se počítá např.
se spotřebou materiálu ve výši 1 066 149,- Kč,
8 260 000,- Kč na mzdové náklady,
2 794 000,- Kč na zákonné sociální pojištění a
odpisy ve výši 201 851,- Kč. K návrhu nebyly
přijaty žádné připomínky.

Zastupitelstvo se dohodlo, že prostředky budou
vynaloženy na tyto plánované investiční akce:
Návrh pro
rozpočet
12 500 000

Akce 2021

Usnesení č. 2020/11/23 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočet pro rok 2021 pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ V
Zahrádkách, Roztoky dle uveřejněného
návrhu, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro-8-Proti –0 -Zdržel se -0Usnesení č. 7 bylo schváleno.

1.

Rekonstrukce OÚ

2.

Chodník

3.
4.

MŠ vnitřní kanalizace + úpravy
sociálek
Vodovod

1 000 000

ANO

5.

Můstky

1 600 000

NE

6.
7.

Tělocvična
sociálek
Hasičárna

8.

Kotelna

9.

VP Chaloupky, studie, oprava
rybníku
Demolice zdi u jezu, vyrovnání
svahu
Bytovky, okolí Jednoty

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.

Střednědobý výhled rozpočtu PO
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace pro rok 2022 – 2023 byl též zveřejněn
na úřední desce obce Roztoky od 19. 10. 2020
dodnes. K návrhu nebyly přijaty žádné
připomínky.

4 600 000

-

projekt,

opravy

560 000

ANO
NE

50 000

NE

500 000

NE

2 000 000

NE

200 000

NE

500 000
500 000

Nákup pozemků

500 000

Opěrná zeď

500 000

Rozhlas

250 000

Územní plán

850 000

Investiční akce
Opravy
Služby

ANO

500 000

Projekty, studie

Celkem

Usnesení č. 2020/11/23 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu pro roky 2022 - 2023 pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ V
Zahrádkách, Roztoky dle uveřejněného
návrhu, který je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0- Zdržel se-0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Vysoutěženo

26 610 000

20 700 000
5 410 000
500 000

Paní starostka doplnila, že pokud se podaří získat
dotaci na rekonstrukci OÚ z MMR bude možné
použít prostředky jako rezervu pro další opravy
nebo investiční akce. V průběhu roku bude možné
použít do rozpočtu nezapojený zůstatek na
bankovních účtech, dle zůstatku účtů k
poslednímu dni letošního roku. Návrh rozpočtu
bude se zapracováním případných připomínek
vyvěšen ve zkrácené formě s členěním na
položky na úřední desku.

7. Projednání návrhu střednědobého
výhledu a rozpočtu obce Roztoky pro
rok 2021
Návrh rozpočtu pro rok 2021
V tomto bodě starostka přítomné informovala, že
zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu obce Roztoky
pro rok 2021, který byl vypracován dle jejich
požadavků na plánované investiční akce pro rok
2021. Rozpočet předpokládá, že příjmy budou v
celkové výši 16 446 200,- Kč. Což je cca o 1,5
mil. Kč méně než v letošním roce. Běžné výdaje
pak budou tvořit částku 15 992 900,- Kč a
kapitálové výdaje částku 20 700 000,- Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový.

Pan Melč připomněl, že v rozpočtu je opět
opomenuto finanční vypořádání hasičárny.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Obec musí schvalovat i střednědobý výhled
rozpočtu pro období 3 roky dopředu, tj. od roku
2021 do roku 2023. Ve výhledu jsou roční příjmy
navrženy ve výši 17 006 000,- Kč. Roční výdaje
jsou rozpočtovány ve výši 16 mil. Kč, a i v
následujícím období se počítá s přebytkovým
rozpočtem.
Po diskuzi by mělo ZO souhlasit s předloženými
návrhy, které budou zveřejněny na úřední desce
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obce. Ke schválení ZO zasedne až po splnění
lhůty pro uveřejnění min. 15 dnů, tj. 10. 12. 2020

Long Nguyen, IČO 28028091, se sídlem Šanov
129, 270 31 na dobu do 31. 12. 2025. O
podmínkách provozu bude sepsána smlouva o
pronájmu nebytových prostor.
Výsledek hlasování: Pro - 7- Proti – 0 - Zdržel se
– 1 – (Melč)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8. Pozemkové záležitosti – pronájem
částí pozemku p.č. 187/18
Obec Roztoky dlouhodobě pronajímá pozemky
pod garážemi u kotelny. Garáže jsou v majetku
soukromníků. Pozemky mají rozlohu pod garáží
18 m2. Smlouva byla uzavřena na 5 let a její
platnost končí k 31. 12. 2020. Ke zveřejněnému
záměru, který byl vyvěšen dne 5. 11. 2020 a
sejmut 21. 11. 2020 byly doručeny 2 žádosti
o pronájem.

9.2. objekt č.p. 230
V objektu č.p. 230 se dlouhodobě pronajímají
prostory pro ordinaci, masérské služby a pro
výuku
hudby.
Platnost
smluv
končí
k 31. 12. 2020. Na minulém zasedání byl
schválen záměr pronájmu všech částí objektu a
záměry byly uveřejněny na úřední desce obce od
5. 11. 2020 do 21. 11. 2020.

Usnesení č. 2020/11/23 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 187/18 o výměře 18 m2 v lokalitě u kotelny
za částku Kč 30,-/m2/rok na období 4 let, tj. od
1.1.2021 do 31.12.2024 panu xxxxxxx xxxxx,
trvale bytem xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
Označení místa pronajatého pozemku bude
součástí smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti–0- Zdržel se -0Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Ordinace
Obec obdržela emailem zprávu od lékařky
MUDr. Kasalické, že i nadále má zájem o
provozování ordinace v prostorách školy.
Usnesení č. 2020/11/23 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pronájem prostor k
podnikání
v objektu č.p. 230 o výměře
20,95 m2 paní MUDr. Evě Kasalické, IČO
47015519, se sídlem Ke Kolečku 50, 270 23
Křivoklát za částku Kč 100,-/měsíc. Smlouva
bude uzavřena od ledna 2021 do 31. 12. 2025,
dle přiloženého situačního plánku.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/11/23 – 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pronájem části
pozemku p.č. 187/18 o výměře 18 m2 v lokalitě
u kotelny za částku Kč 30,-/m2/rok na období 4
let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2024 panu xxxx
xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx xxx, xxxxx
xxxxxx. Označení místa pronajatého pozemku
bude součástí smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Masérské služby
Usnesení č. 2020/11/23 – 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pronájem prostor k
podnikání v objektu č.p. 230 o výměře 17,10
m2 paní xxxxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxxx
xxxx, xxxx xxxxx za částku Kč 100,-/měsíc.
Smlouva bude uzavřena od ledna 2021 do
31.12.2025, dle přiloženého situačního plánku.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9. Pronájmy nebytových prostor
9.1. objekt č.p. 1
Záměr k pronájmu nebytových prostor v č.p. 1 –
budova restaurace U Křížku byl na úřední desce
obce vyvěšen dne 5. 11. 2020 a sejmut
21. 11. 2020. Na pronájem přišla jediná žádost, a
to od současného provozovatele. Provozovatel
nabídl měsíční nájemné 5 000,- Kč, provoz od
pondělí do soboty. Má zájem i nadále provozovat
prodejnu se smíšeným zbožím a restauraci
s vietnamskou kuchyní. Požádali o pronájem na 5
let.

Výuka hudby
Usnesení č. 2020/11/23 – 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr pronájmu
prostor k podnikání v objektu č.p.230 o
výměře 16,20 m2 paní xxxxx xxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxx x, xxxx xxxx za částku 300,Kč/měsíc. Nájemné nebude účtováno v období
letních prázdnin, tj. za červenec a srpen.
Smlouva bude uzavřena od ledna 2021 do 30.
6. 2022, dle přiloženého situačního plánku.

Usnesení č. 2020/11/23 – 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pronájem nebytových
prostor sloužících k podnikání v objektu
restaurace U Křížku č.p. 1 v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu o výměře 224,28 m2 nájemci Van
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Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 14 bylo schváleno.

1. Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok
2. Mostek u č.p. 17 v obci Roztoky.
Zadávací dokumentace je přílohou zápisu a
bude zveřejněna na profilu zadavatele stavby
obce Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 0 Zdržel se - 1 – (Peterková)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

10. Projednání veřejnoprávní smlouvy
pro poskytnutí dotace pro TJ Roztoky z.s.
Na minulém zasedání ZO byla schválena dotace
pro TJ Roztoky z.s. pro rok 2021 ve výši 260
000,- Kč
na činnost. V souladu se
zákonem je třeba veřejnoprávní smlouvu nad 50
000,- Kč schvalovat zastupitelstvem. Návrh
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace byl
předložen
zastupitelům
v
přípravných
materiálech.

Paní starostka uvedla že oslovila právního
zástupce. Právník nejprve nedoporučil mostek za
peníze obce realizovat. V reakci na sdělení
právníka ještě doplnila důvody s přeložkou vedení
ČEZu, proto bylo obci doporučeno požádat
majitele pozemků a ČEZ o finanční podporu.
Obec oslovila majitelky mostku s žádostí o prodej
pozemku jako přístupu na mostek, ale pozemek
prodat nechtějí, s ohledem na sousedské vztahy.
Obec obdržela od majitelek pozemku písemnou
nabídku na zřízení věcného břemene přístupu
obce na mostek a břehy potoka.

Usnesení č. 2020/11/23 – 15: Zastupitelstvo
obce
Roztoky
schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu dle předloženého návrhu s TJ
Roztoky, z.s., se sídlem Areál TJ – U Jezu,
Roztoky 239, 270 23 Křivoklát, IČO 47012676,
na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021
ve výši 260 000,-Kč. Návrh smlouvy je
přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 15 bylo schváleno.

12. Různé
Prostředky na akceschopnost JPO II
zřízené obcí Roztoky
Obec Roztoky každoročně z rozpočtu vyčleňuje
prostředky k zajištění akceschopnosti jí zřízené
jednotky požární ochrany. I letos je potřeba
schválit finanční podporu z rozpočtu obce pro rok
2021. Finanční podpora pokrývá jak náklady
spojené s technickým vybavením, tak i s
odbornou přípravou jednotky, a tedy pro její
akceschopnost.

11. Projednání zadání pro VŘ 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. VŘ bude uveřejněno do 4. 1. 2021 s tím,
že zahájení rekonstrukcí by mělo začít 1. 3. 2021.
Předpokládaná cena celé zakázky (obou mostků)
je rozpočtována na 1 285 949, 66 Kč bez DPH
(1 555 999, 09 s DPH).

Usnesení č.2020/11/23 - 17: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí finanční částky z
rozpočtu obce na rok 2021 v minimálním
podílu 20 % z celkové částky účelové
neinvestiční
dotace
na
zabezpečení
akceschopnosti jednotky požární ochrany obce
Roztoky kategorie JPO II/1.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Projednání oznámení o navržení
finanční opravy z celkové částky dotace na
projekt „Stavební úpravy a rekonstrukce
kuchyně Roztoky č.p. 193 – Vzduchotechnika“
Poskytovatelem dotace z Operačního programu
Životní prostředí byla navržena finanční oprava
ve výši 10 % z celkové možné částky dotace, a to
z důvodu porušení pravidel pro zadávání
veřejných zakázek. V zadávacích podmínkách byl
použit odkaz na obchodní název zařízení, čímž

Usnesení č. 2020/11/23 - 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení s názvem „Rekonstrukce
mostů v obci Roztoky“ k podání nabídek pro
veřejnou
zakázku
malého
rozsahu
uveřejněním
výzvy
včetně
související
dokumentace pro výběr zhotovitele, kde
předmětem plnění jsou opravy mostů s názvy
projektové dokumentace:
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byla porušena zásada zákazu diskriminace
zakotvená v § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Rozhodnutí o přiznání dotace je na částku 913
343, 20 Kč. Faktury na VZT – 1 299 837, 06 Kč.

Usnesení č. 2020/11/23 – 18: Zastupitelstvo
obce Roztoky souhlasí s výší finanční opravy
ve výši 10 % z celkové možné částky dotace
z důvodu porušení pravidel pro zadávání
veřejných zakázek v § 6
odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 0 - Zdržel
se - 1 – (Vostatek)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Projednání OZV obce Roztoky, kterou
se stanoví poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu
Starostka seznámila přítomné s nově stanovenou
výší poplatků pro rok 2021 za svoz komunálního
odpadu. Při stanovení ceny se vycházelo
z objemu nádob a četnosti svozů v návaznosti na
ceny stanovené svozovou společností. Nová
vyhláška ruší vyhlášku schválenou pro letošní rok
a nová vyhláška bude účinná od 1. 1. 2021. OZV
musí být zveřejněna min. 15 dnů na úřední desce
a po schválení Ministerstvem vnitra bude
uveřejněna na webových stránkách obce.
Poplatky byly stanoveny takto:
Četnost svozu (interval 1x
Výše ročního poplatku
celoročně
1 100,- Kč
pro zimní období 10-03
650,- Kč

C

80 l
26 svozů
80 l
14 svozů

celoročně
1 200,- Kč
pro zimní období 10-03
700,- Kč

120 l
26 svozů
120 l
14 svozů

celoročně
1 600,- Kč
pro zimní období 10-03
900,- Kč

D

E
F

celoročně
2 600,- Kč
pro zimní období 10-03
1 500,- Kč

I

660 l, 770 l
26 svozů

celoročně
7 800,- Kč

J

1100 l
26 svozů

celoročně
10 600,- Kč

K

pro vlastníky rodinných domů (objektů)
4x pytel pro
300,- Kč
sloužících k rekreaci nebo vlastníky
jednorázový svoz
obydlených domů (objektů), ve kterých
nemá hlášený pobyt žádná osoba
(nezvolí-li některou z typů A-H)

L

pro vlastníky rodinných domů (objektů),
10x pytel pro
750,- Kč
ve kterých je hlášena k pobytu pouze jedna
jednorázový svoz
osoba (nezvolí-li některou z typů A-H)

H

Paní Jedličková se dotazovala, zda neudělal
chybu člověk, kterého obec platí pro zpracování
dotace. Pan Melč uvedl, že je to potřeba schválit
a respektovat. Starostka sdělila, že po pracovní
schůzce se zastupiteli, oslovila právníka
s dotazem na postup.

Typ Vel. nádoby
14 dní)
A
60 l
26 svozů
B
60 l
14 svozů

240 l
26 svozů
240 l
14 svozů

G

Jednorázový svoz (doplňkový svoz ke
svozům A – H)
90,- Kč
Usnesení č. 2020/11/23 - 19: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2020, kterou se stanoví poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, který
vzniká na území obce Roztoky. Účinnost
vyhlášky bude od 1. 1. 2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 0 - Zdržel se
- 1 – (Melč)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Pan Melč sdělil, že nemá nic proti vyhlášce, která
je dobře zpracovaná, ale nesouhlasí se
zavedeným systémem svozu odpadu.
Návrh vedení tras vody a kanalizace pro
studii výstavby rodinných domů u nádraží
Společnost Ravos jako provozovatel vodovodů a
kanalizací obdržel návrh studie pro výstavbu
rodinných domů u nádraží. V návrhu je trasa
vedení vodovodu a kanalizace zakreslena od
transformátoru po pravé straně podél silnice
směrem k nádraží. Návrh je v souladu s platným
ÚP.
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Usnesení č. 2020/11/23 – 20: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí návrh vedení
vodovodu
a kanalizace dle
provozovatelem předloženého výkresu pro
výstavbu RD dle Studie Roztoky u nádraží
zpracovanou na pozemku p.č. 246/2 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu.
Výsledek hlasování: Pro -8-Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 20 bylo schváleno.

V Zahrádkách Roztoky a pověřuje starostku
k vydání pověření k veřejnosprávní kontrole.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Inventarizace majetku obce
Do inventarizační komise budou jmenováni:
předseda pan Mgr. Tomáš Vostatek, členové pan
Roman Texl a paní Mgr. Lucie Jedličková.
Inventury by měly být zahájeny 1. 12. 2020 na
základě soupisu majetku, které předloží účetní
obce. Podle plánu inventur by se mělo:
1) do 31. 12. 2020 prověřit zjištěné stavy s účetní
evidencí
2) do 8. 1. 2021 předat soupisy účetní obce
3) do 20. 1. 2021 zpracovat souhrnnou
inventarizační zprávu.
Do 22. 1. 2021 předseda předloží starostce
závěrečnou inventarizační zprávu o provedené
inventarizaci.

Pan Melč doplnil, že je nutnost nezapomenout na
vedení veřejného osvětlení, současně s realizací
vodovodu a kanalizace. Paní starostka vysvětlila
shodu s majiteli pozemků k budoucí výstavbě
chodníku v trase vodovodu a kanalizace a sdělila,
že budou následovat další jednání v této
záležitosti.
Územní studie Pod Permonem a
urbanistická studie V Zahrádkách
Obec Roztoky nechala zpracovat jako podklad
pro zadání nového ÚP územní studii Pod
Permonem a urbanistickou studii V Zahrádkách
(původně Za Koreou). Aby mohlo být schváleno
zadání územního plánu, zastupitelstvo obce by
mělo studie vzít na vědomí.

Investiční akce - Rekonstrukce OÚ
Dne 5. 11. 2020 byly odeslány podklady pro
žádost o dotaci z MMR. Budova byla předána
k rekonstrukci dne 6. 11. 2020.
Před zahájením rekonstrukce byl stavebním
dozorem kontaktován projektant k objasnění
několika záležitostí v projektu. Projektant byl
následně přizván i na 1. kontrolní den, ze kterého
vyplynuly pro projektanta úkoly: skladby podlah,
způsob provedení posílení stropu v 1. NP,
upřesnit povrchy stěn a stropů v suterénu, návrh
řešení odvodnění stavby atd. Termín měl být
splněn do 18. 11., ale nebyl. Dále zhotovitel
poskytl seznam nesrovnalostí, které je třeba
s projektantem
koordinovat
a
případně
rozhodnout o návrhu řešení.
Je třeba rozhodnout o provedení topné soustavy,
kde v projektu jsou ponechány staré radiátory a
staré trubky vedoucí po stěnách v místnostech.
Nově jsou řešeny sociálky.

Usnesení č. 2020/11/23 – 21: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí koncept
vymezení zastavitelných ploch v územní studii
Pod Permonem a v urbanistické studii
V Zahrádkách jako podklad pro zadání
nového územního plánu obce Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro -8-Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Veřejnosprávní kontrola v ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky
Obec jakožto zřizovatel příspěvkové organizace
je povinen dle § 9a zákona o obcích provádět
kontroly hospodaření svých příspěvkových
organizací. V loňském roce proběhla kontrola 31.
10. 2019, nyní by se provedla od listopadu 2019
do 30. 6. 2020.
Paní Egerová se dotazovala, na složení kontrolní
komise, jestli bude stejná jako v minulém roce.
Paní starostka uvedla, že téměř ano. Dojde pouze
k výměně paní xxxxxx za paní xxxxxx.

Paní starostka dále uvedla, že pro zastupitele
bude umožněna prohlídka rekonstruovaného
úřadu 1 x za měsíc. Dále řeší autorská práva
k projektu pro případnou změnu projektanta, aby
nemusela být stavba pozastavena, protože
projektant dosud nereagoval. Je projektováno
odbourání jednoho průduchu v jednom komínu,
ale ve výkazu výměr není zahrnuto začištění.
Požadavkem bylo zachovat dům v duchu 30. let.
V projektu je navrženo zachovat staré žebrované
radiátory a na sociálkách jsou navrženy již nové.,
To znamená rozhodnout, jak vyřešit trubky, co

Usnesení č. 2020/11/23 - 22: Zastupitelstvo
obce Roztoky v souladu s § 9a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ukládá provedení
veřejnosprávní kontroly PO ZŠ a MŠ
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bude s radiátory a zda zrekonstruovat i
výměníkovou stanici. Je třeba vypracovat nový
projekt na kompletní vedení topení. Paní
Egertová upozornila, že je teprve začátek stavby a
už se řeší první velké výdaje. Pan Vostatek
připomněl, že zastupitelé mohou na kontrolní dny
1 x za měsíc, tak jak mají teď rozhodovat.

plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
schvaluje zadání územního plánu Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 24 bylo schváleno.
14. Podněty a náměty občanů
Pan Rajtr upozornil na probíhající rekonstrukci
chodníku u COOPu, kdy u přechodu na silnici
zůstal vysoký obrubník a nevznikl tak
bezbariérový chodník.
Paní starostka poděkovala za připomínku a
přislíbila zkontaktování se s vedením COOPu a
vyřešení situace.

Slova se ujal pan Melč, který připomněl, že na
rekonstrukci se všichni těšili, projekt se řešil
několik let, ale k projektu se nedostal. Provedl
výčet nedostatků, které provázejí rekonstrukci
úřadu. Od samotného předání stavby, kdy bylo
oznámeno, že se zhotovitel nedostaví. Paní
starostka upřesnila, že zhotovitel se měl dostavit
s hodinovým zpožděním, ale pan Melč nechtěl
čekat. S tímto pan Melč nesouhlasil a dále uvedl,
že při 1. kontrolním dnu byl s paní Egertovou
vyloučen ze stavby, vše bude projednáváno pouze
se starostkou. Opakoval, že bylo špatné zadání
projektu, které formulovala jen starostka. Na
prvním kontrolní dnu se řeší systém vytápění.
Dále se dotazuje paní starostky, kdo řešil revizi
komínu, který se léta nepoužíval a teď se v něm
topí. Paní Jedličková připomněla, že když
nastoupilo toto zastupitelstvo, byl projekt už
hotový. Paní starostka uvedla, že projektant byl
vybrán výběrovým řízením, ne jí. Od začátku bylo
jasné, že je projekt špatný a nyní se to potvrzuje.
Pan Melč zdůraznil, že se nabízí zastavení stavby
a kompletní revize projektu. Z diskuze vyvstalo
oslovit projektanty a nechat naprojektovat celý
topný systém.

Pan xxxxx se opět dotazoval, zda obec počítá
s přivedením kanalizace a vodovodu za řeku.
Zájem obyvatel domů za řekou je se připojit ke
kanalizaci.
Paní starostka uvedla, že v novém územním plánu
je požadavek schválen prověřit. Křivoklát řeší
odkanalizování, a požadavek na zapojení této
části Roztok mají. Zájmem obce je, aby byly
veškeré části Roztok odkanalizovány, je důležité
to řešit.
Pan xxxxx se dotazoval, kdy a kde je možné
nahlédnout k výsledkům projednávání územního
plánu a vyjádřit se k němu. Paní starostka
odpověděla, že konkrétně u jeho žádosti má
CHKO připomínky. Architektka musí zpracovat
jak požadavek obce, tak i připomínky. Pan
xxxxxxx doplnil, že důvod velké vzdálenosti od
zástavby není na místě. Na celém Karlově jsou
domy od sebe vzdálenější. Paní starostka uvedla,
že po zpracování požadavků a námitek, bude
možné podat další připomínky.

13. Projednání zadání nového územního
plánu obce Roztoky
Dne 1. 7. 2020 byl uveřejněn návrh zadání
územního plánu obce Roztoky na úřední desce
veřejnou vyhláškou. Připomínky k návrhu byly
přijímány do 31. 7. 2020. Do zadání, které by
mělo zastupitelstvo obce schválit, byly
připomínky, které k návrhu přišly, zapracovány.
Usnesení č. 2020/11/23 – 23: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí vyhodnocení
uplatněných požadavků, stanovisek, podnětů a
připomínek k návrhu zadání územního plánu
Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Pan Rajtr do dotazoval na nový svoz odpadů –
rozvoz popelnic.
Paní starostka konstatovala, že od 30. 11. 2020
bude zahájena distribuce nádob po obci.

-

-

Usnesení č. 2020/11/23 – 24: Zastupitelstvo
obce Roztoky podle § 6 odst. (5) písm. b) a § 47
odst. (5) zákona č.183/2006 Sb. o územním
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15. Závěr
Shrnutí veřejného jednání
Zastupitelstvo obce schválilo:
program jednání
rozpočtové opatření č. 18/2020
rozpočet pro rok 2021 pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky dle
uveřejněného návrhu
střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 2023 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ V
Zahrádkách, Roztoky dle uveřejněného návrhu
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pronájem části pozemku p.č. 187/18 o výměře
18 m2 v lokalitě u kotelny za částku Kč 30,-/m2/rok
na období
4 let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2024
panu xxxx xxxxx, trvale bytem xxxxx xxx, xxxx
xxxxxxxx
pronájem části pozemku p.č. 187/18 o výměře
18 m2 v lokalitě u kotelny za částku Kč 30,-/m2/rok
na období
4 let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2024
panu xxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxx xx, xxxx
xxxxxxx
pronájem nebytových prostor sloužících k
podnikání v objektu restaurace U Křížku č.p. 1 v k.
ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře 224,28 m2
nájemci Van Long Nguyen, IČO 28028091, se
sídlem Šanov 129, 270 31 na dobu do 31.12.2025
pronájem prostor k podnikání v objektu č.p. 230 o
výměře 20,95 m2 paní MUDr. Evě Kasalické, IČO
47015519, se sídlem Ke Kolečku 50, 270 23
Křivoklát za částku Kč 100,-/měsíc. Smlouva bude
uzavřena od ledna 2021 do 31. 12. 2025
pronájem prostor k podnikání v objektu č.p. 230 o
výměře 17,10 m2 paní xxxxx xxxxx, trvale bytem
xxxx xx xxx, xxxx xxx za částku Kč 100,-/měsíc.
Smlouva bude uzavřena od ledna 2021 do
31.12.2025
pronájem prostor k podnikání v objektu č.p.230 o
výměře 16,20 m2 paní xxxxx x xxxx , trvale bytem
xxxx xx, xxxxx xxxx za částku Kč 300,-/měsíc.
Nájemné nebude účtováno v období letních
prázdnin, tj. za červenec a srpen. Smlouva bude
uzavřena od ledna 2021 do 30. 6. 2022
veřejnoprávní smlouvu dle předloženého návrhu s
TJ Roztoky, z.s., se sídlem Areál TJ – U Jezu,
Roztoky 239, 270 23 Křivoklát, IČO 47012676, na
poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 ve výši
260 000,-Kč
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
s názvem „Rekonstrukce mostů v obci Roztoky“ k
podání nabídek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu uveřejněním výzvy včetně související
dokumentace pro výběr zhotovitele, kde předmětem
plnění jsou opravy mostů s názvy projektové
dokumentace:
1. Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok
2. Mostek u č.p. 17 v obci Roztoky
poskytnutí finanční částky z rozpočtu obce na rok
2021 v minimálním podílu 20 % z celkové částky
účelové neinvestiční dotace na zabezpečení
akceschopnosti jednotky požární ochrany obce
Roztoky kategorie JPO II/1
výši finanční opravy ve výši 10 % z celkové možné
částky dotace z důvodu porušení pravidel pro
zadávání veřejných zakázek v § 6 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb.
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se
stanoví poplatek za svoz a likvidaci komunálního
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odpadu, který vzniká na území obce Roztoky.
Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2021
podle § 6 odst. (5) písm. b) a § 47 odst. (5) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) schvaluje zadání územního
plánu Roztoky
Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovatele zápisu paní Lenku Egertovou a pana
Romana Texla a zapisovatelkou jednání paní Lucii
Kolbekovou, DiS
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kontrolu usnesení z předešlých zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 16/2020 a č. 17/2020
návrh vedení vodovodu a kanalizace dle
provozovatelem předloženého výkresu pro výstavbu
RD dle Studie Roztoky u nádraží zpracovanou na
pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
koncept vymezení zastavitelných ploch v územní
studii Pod Permonem a v urbanistické studii
V Zahrádkách jako podklad pro zadání nového
územního plánu obce Roztoky
vyhodnocení uplatněných požadavků, stanoviska,
podnětů a připomínek k návrhu zadání územního
plánu Roztoky
Seznam příloh:
č. 1) námitka zastupitelky Peterkové k zápisu č.
22/2020
č. 2) zpráva kontrolního výboru
č. 3) rozpočtové opatření č. 16/2020 a č. 17/2020
č. 4) rozpočet pro rok 2021 – ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky
č. 5) střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 –
2023 pro ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
č. 6) Návrh smlouvy pro TJ Roztoky
č. 7) Zadávací dokumentace - mostky
č. 8) Obecně závazná vyhláška obce Roztoky č.
3/2020, kterou se stanoví poplatek za svoz a
likvidaci komunálního odpadu, který vzniká na
území obce Roztoky
č. 9) Studie Roztoky u nádraží – stavební parcely
Úkoly starostce:
najít projektanta na zhotovení nového projektu
vytápění obecního úřadu
Schůze byla ukončena ve 2000 hod.
V Roztokách dne 3. 12. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Roman Texl
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
Následující zasedání zastupitelstva bude 10.12.2020
od 17.30h v tělocvičně ZŠ Roztoky.
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POŽÁRY, NEHODY A VÍTR

POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Oproti předchozímu několikaměsíčnímu zmírnění počtu mimořádných událostí došlo v našem okolí
opět k jejich mírnému nárůstu. Od druhé poloviny listopadu do poloviny prosince vyjížděli roztočtí spolu
s dalšími hasiči k pěti zásahům. V sobotu 21. listopadu nad ránem je krajské operační středisko HZS
společně s hasiči z Rakovníka a Křivoklátu vyslalo k požáru chaty na levém břehu řeky Berounky
v katastru Křivoklátu, v místech mezi Častonicemi a Děči, kam se ani za příznivých klimatických
podmínek dojet nedá, protože tam vede jen úzká pěšina. Tentokrát je navíc výrazně zdržela rozbahněná
polní cesta, ve které hasiči asi kilometr od místa požáru uvízli. Protože museli veškeré potřebné vybavení
včetně plovoucích čerpadel odnést na uvedenou vzdálenost ručně, z chaty, kterou se její majitel nejprve
pokoušel bezúspěšně hasit sám, nezbylo vůbec nic. Hasiči sice zasáhli hned třemi vodními proudy, ale ty
už stačily jen na dohašení zborcené konstrukce a ochranu okolí. Přeci jen hrozilo reálné nebezpečí rozšíření
požáru na další blízké chaty. Příčinu, proč chata vzplanula, přijeli následně zjistit hasičští a policejní
vyšetřovatelé.
O tři dny později,
opět ráno, vyjížděli
roztočtí hasiči znovu.
Tentokrát společně se
stochovskými
a
berounskými kolegy ke
kamionu převrženému
v poli na SýkořiciLubech, který převážel
22 tun oleje. Ten ani
motorová
nafta
z nádrží
naštěstí
neunikala, takže hasiči
jen zajistili vozidlo
proti dalšímu pohybu a
provedli opatření proti
požáru. Dále už se o
havarované vozidlo postarala firma, které patřilo. Řidič vyvázl z nehody bez jediného škrábance.
Ani o dalším adventním víkendu neměli hasiči klid. V sobotu 5. prosince odpoledne byli místní opět
společně s rakovnickými a křivoklátskými hasiči vysláni k požáru. Tentokrát hořelo u nás v Roztokách.
V jednom z podkrovních bytů v bytovém domě u bývalého Permonu po menším výbuchu vznikl požár
v koupelně. Roztočtí byli na místě první. Než do třetího patra připravili vodní proudy, evakuovali přítomné
osoby nejprve alespoň ze zasaženého patra a poté všechny obyvatele domu. Následně pomocí jednoho
vodního proudu požár menšího rozsahu zlikvidovali a byt i ostatní zakouřené prostory okny a přetlakovým
ventilátorem odvětrali. Po kontrole profesionálů a hasičského vyšetřovatele se všichni vrátili zpět na své
základny. Příčinou požáru byla zřejmě neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm. Hned další den
večer byli roztočtí opět požádáni o pomoc. Tentokrát se jednalo o větve překážející v provozu a tedy
ohrožující vozidla na silnici mezi Roztokami a Nižborem. Hasiči ulámané suché větve ze silnice za pár
minut odklidili a umožnili tak vozidlům v uvedeném úseku bezpečný průjezd.
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Rovněž o „stříbrné“ adventní neděli neměli hasiči v našem okolí klid. Těsně před osmnáctou hodinou
vyjížděli roztočtí společně s berounskými ke střetu dvou osobních vozidel na silnici vedoucí z Nižbora na
sýkořické Luby. Naštěstí se nejednalo úplně o čelní střet a nedošlo tedy k vážnějším zraněním jejich
posádek a hasiči museli po zadokumentování nehody jen uklidit úlomky z vozidel a menší únik provozních
kapalin.
HASIČI RADÍ:
Vánoční svátky jsou symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. Každoročně ale znamenají také více
požárů v domácnostech, a tím pádem více práce pro hasiče. Zvláště v předvánočním shonu, při vaření,
pečení a přípravách, se snadno zapomene na bezpečnostní pravidla, která je potřeba dodržovat, když máme
doma hořící svíčky. A ty právě v tomto období zapalujeme nejčastěji. Proto je dobré si i přes všechnu
krásnou atmosféru, kterou svíčky na adventním věnci nebo vůně purpury a františků navozují, uvědomit
všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova
přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých
vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit
značné materiální škody.
Vánoční rady hasičů aneb na co si dát zejména pozor
Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky
na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod
svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem
k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet.
Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli
nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od
plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií. Hořící svíčku
umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku. Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se pokládat do průvanu nebo do polic ve skříňkách.
Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Prskavky používáme
jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Před uložením do komunálního
odpadu prskavky zchladíme, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.
Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujeme v kamenných obchodech a
kontrolujeme, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujeme návod k použití. Důležité jsou
informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jeho
maximální příkon. Po vyndání z krabice zkontrolujeme stav elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou
například polámané, aby nešlo ke zkratu.
Při pečení a vaření není možné ani plamen plynového sporáku nechat bez dozoru. Zejména při
smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy
nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či
plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a
zanedbáním péče o komíny. K topení používáme výhradně topivo určené pro dané topidlo a oheň nikdy
nezapalujeme pomocí vysoce hořlavých látek, např. benzinu. V okolí topidla neumísťujeme hořlavé látky,
jako je dřevo či papír. Popel ukládáme na bezpečné místo. Nejvíce požárů komínů způsobují nevyčištěné
saze v komíně. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry
v komíně. Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem.
(zdroj: www.hzscr.cz)
Klidné Vánoce bez požárů Vám přejí roztočtí hasiči.
Foto: archiv SDH Roztoky

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Adventní čas v MŠ
Začátkem prosince jsme si v MŠ hráli na čertíky. Učili jsme se čertí básničky, písničky i tanečky,
malovali a vyráběli jsme čertíky a peklo a po čertovsku jsme cvičili. Nakonec jsme se všichni jeden den za
čertíky také převlékli a užili jsme si čertovské řádění. Od rána vyhrávala pekelná kapela, jezdilo se po
šikmé lavičce do pekla, hrály se čertovské kostky, přikládalo se do ohně, oheň se také přeskakoval, hrála se
čertovská honička, čerti poznávali, kdo je schovaný v pytli, tančily jsme čertí tanečky, zpívalo se a
recitovalo. Nechyběla ani čertovská masáž a mytí kožichů. Z celého našeho dovádění bylo pořízeno DVD,
které jsme v této zvláštní době mohli nabídnout rodičům místo každoroční předvánoční besídky. A tak
slovy jedné z básniček, které se děti naučily: „Doufáme, že jsme maminky a tatínky aspoň trošku potěšili a
úsměv na jejich rtech vykouzlili.“
Po čertovském řádění se děti mohly těšit také na mikulášskou nadílku. Letos k nám do školky přišel
jen Mikuláš s čertem, ale úplně to stačilo. Milých namalovaných andílků jsme měli plnou nástěnku. Čert už
si v pytli nesl jednoho hříšníka do pekla a zkoušel tam dostat ještě někoho dalšího. To se mu ale nepovedlo,

protože buď děti nezlobily vůbec, a nebo něco přiznaly, ale hned slibovaly, že se polepší. Mikuláš byl
hodný a ocenil snahu - každého odměnil drobným dárečkem.
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A pak už jsme si mohli
užívat
předvánoční
čas.
Nazdobili
jsme
vánoční
stromečky, vyráběli přáníčka a
dárečky pro blízké, zpívali jsme
vánoční koledy. Zahráli jsme si
příběh o tom, jak se narodil
Ježíšek. Snažili jsme se při práci
i při hře pěkně spolupracovat a
chovat se k sobě hezky. Mělo by
to tak být celý rok, ale někomu
to stále dělá trošku potíže.
A protože jsme se
všichni snažili, Ježíšek na nás
nezapomněl a navštívil nás
s dárečky. Před nadílkou jsme si
i vyzkoušeli nějaké vánoční
zvyky. V naší školce máme moc
rádi přírodu a učíme to i děti. Proto každý rok také myslíme o Vánocích na zvířátka. Ani letos jim
nezapomeneme ozdobit vánoční stromeček nějakými dobrůtkami, na kterých si smlsnou.
Advent rychle utekl a svátky jsou za dveřmi. Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci a
děkujeme i všem, kteří nám letos pomáhali nebo přispěli sponzorským darem. Do nového roku přejeme
hlavně zdraví a v končícím roce se s Vámi rozloučíme opět kouskem naší básničky: „Přejeme Vám ze
srdce krásné, klidné Vánoce.“

Foto: archiv školky

G.T.
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Vánoční virtuální koncert
Blíží se čas Vánoc, a protože letos kvůli neustálé hrozbě koronaviru není možné v klidu učit,
koncertovat a ani koncertování plánovat, protože člověk neví, co bude za měsíc, tak začínáme skoro
všichni virtuální životní epochu.
Kdo počítače miluje a používá, je jako ryba ve vodě. Kdo s nimi nikdy moc nekamarádil, je
nakonec rád, že máme takové vymoženosti a můžeme s pomocí techniky vidět kamarády, žáky nebo se
prostě spojit se světem.
Můj muž je ta ryba ve vodě, já zase ta učitelka hudby, co nemůže letos veřejně koncertovat, oba
máme rádi tu hudbu kolem Vánoc, a tak jsme to spojili a nabídli žákům a jejich rodičům udělat Vánoční
virtuální koncert. Byly jim tedy navrženy koledy, které se mají naučit a instrukce, jakým způsobem je
kvalitně nahrát. Začátkem prosince, kdy článek píšu, se přihlásila zatím asi polovina žáků a doufám, že jich
ještě pár přibyde. U nás v rodině se již také vymýšlí, jak nejlépe zaranžovat koledu Narodil se Kristus Pán
a nacvičujeme různé verze, z nichž vybereme tu nejpovedenější. A tak je tomu i v jiných rodinách a já
doufám, že až se koncert v neděli 20. prosince v 15 hodin spustí, bude to pro všechny krásný zážitek, stejný
jako v dubnu, kdy se konal Virtuální koncert všech žáků. Vy, kteří budete chtít koncert shlédnout, najdete
ho na webových stránkách
Děti Krivoklátska, z.s. - Krivoklat.net: https://www.krivoklat.net/detikrivoklatska/head/aktual.html

Přejeme Vám všem klidný advent, pokojné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a radosti ze života
v novém roce 2021.
Dáša a Karel Pavlíčkovi

…..……………………………………………………………………………………
To mi H(l)áva nebere
Během listopadu jsem byl několikrát na louce pod Permonem sbírat šípky na čaj. Ač odborníci i laici horují
kolik vitamínu C šípky obsahují, s nikým jsem se o keře, které byly letos obsypány (doslova Roztocké
rudo), nemusel přetahovat. Občas někdo s pejskem, se sáčkem, ale ne na vitamíny ZDARMA.
Prostě bobule nebral domů nikdo. To už všichni zapomněli na povinné sběry ve škole, nebo právě proto?
Vždyť za několik kg na třídu jste mohli i knihu vyhrát! Jistě že jsem rád, že člověk, zatím, různé věci dělat
může, ale nemusí. Bylo krásné slunečno, takže při sběru céčka jsem sbíral i tolik potřebné déčko. Nekupte
to 2 v jednom ZDARMA! Při metodě - v maskáčích zalehnout keř a obouruč trhat do kapes jsem za těch
několik krásných hodin nasušil cca 3,5kg. Celou zimu nemusím utrácet v lékárnách za pilulky a ještě si
pochutnám.
PS: ještě tam zbylo na marmeládu, ty mohou přemrznout.
Jiřik z kowárny

…..……………………………………………………………………………………
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Nejen rorýsům se v Roztokách letos dařilo
Jak možná víte, na Obecním úřadě je na
půdě početné hnízdiště rorýse obecného.
Tento druh v současnosti hnízdí především
na lidských stavbách a je ohrožen
zateplováním fasád a rekonstrukcemi střech.
Praha hlásí jejich úbytek o 45 %! Při
stavebních úpravách by se tedy měly
zachovat hnízdní příležitosti pro tento druh.
Dosahuje se toho instalací budek do
zateplení. Ne jinak tomu bude i při
rekonstrukci našeho úřadu.
V loňském roce jsem na úřadě kroužkoval
celkem 20 mláďat, letos to bylo výrazně
více, celkem bylo okroužkováno 34 mláďat.
Kroužkuji i dospělé rorýse a stojí jistě za
zmínku, že čtvrtina dospělců kroužkovaných
vloni v České republice byla označená právě
v Roztokách. Naše početná populace tak
dokazuje, že jsou to inteligentní ptáci, kteří
si umí vybrat místo k životu☺.
V jednom případě bohužel došlo k úhynu
dospělce, kterému se na hnízdě omotal
provázek kolem nohy a zabránil tak odletu.
Byl nalezen již mrtvý. Rorýs si pracně staví
malé hnízdo z polétavého prachu a slin a Letošní mládě rorýse se zbytky prachového peří na zádech
občas si vypomůže i provázkem. Není to jediný druh, který doplácí na provázky či vlasce na hnízdě.
Z nějakého důvodu to láká i další druhy ptáků, kteří si zdobí hnízdo různými odpadky a nevědomky tak
připravují pasti na sebe a své potomstvo. Je proto důležité nenechávat na zahradě kousky provázků a
odnášet od řeky i malé zbytky vlasců.
Kromě tohoto nešťastného úmrtí máme i případ se šťastným koncem. Dospělý rorýs se nějak dostal přes
„věnec“ po obvodu zdi a ocitnul se přímo na půdě, odkud však již nenašel cestu ven. Zřejmě tam strávil
několik dní. Při jedné z kroužkovacích návštěv byl tento bojovník nalezen na podlaze silně vysílen a
dehydrován. Nechal se snadno chytit do ruky a nekladl žádný odpor. Hned na úřadě dostal vydatně napít a
naštěstí nalezl dostatek síly k letu a zamířil rovnou nad Berounku. Byl to dospělec, a tak se nejspíš vrátil ke
svému hnízdu. Loňské kroužkování přineslo první výsledky, kdy byl prokázán návrat rorýsů na rodné
hnízdiště v Roztokách. Více informací o těchto nenápadných ale nesmírně zajímavých ptácích, kteří kromě
hnízdění tráví celý život v letu, se můžete dočíst v loňských Roztockých listech č. 7 a 8. Jsou dostupná na
stránkách obce v elektronické verzi.
Dařilo se i dalšímu celoevropsky ohroženému druhu z okolí Roztok, kterým je malý pěvec lejsek bělokrký.
Hnízdí tradičně na Beraníku, kde bylo letos okroužkováno 62 mláďat, o 11 více než vloni. Příčinou větší
hnízdní úspěšnosti rorýse i lejska mohlo být více srážek během vegetačního období a tedy i více hmyzu,
který slouží oběma jako potrava. Omezení automobilové a letecké dopravy kvůli Covidu spojené s menším
množstvím exhalací mohlo také sehrát svou roli.
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Možná jste si také všimli, že
návrat bobra evropského do
českých řek se stává realitou.
Tento náš největší hlodavec se
především
během
zimy
pravidelně pohybuje i v naší
obci. Podél řeky uvidíte jeho
pobytové stopy. Jedná se
především o okousané mladé
stromy (viz obrázek), které si
kácí, aby se dostal k lýku a
větvím. Samotné dřevo ho
nezajímá. Větve si natahá do tzv.
spižírny, místa pod vodou, které
je zpravidla poblíž hnízda.
Jakmile řeka zamrzne, tráví čas
pod vodou a živí se těmito
zásobami. Odvoz pokácených
stromů od řeky tak nutí bobra
kácet dál, aby si vytvořil
dostatečnou zásobu na zimu.
Když už je z nějakého důvodu
potřeba strom od řeky odvézt,
měly by být ponechány u vody
alespoň větve. Během noci si je
rodinka odtahá. U řeky můžete
spatřit i příbuznou ale nepůvodní
nutrii říční. Nutrie je výrazně
menší než bobr a na rozdíl od něj
jí můžete běžně spatřit i přes
Strom v Roztokách před pokácením bobrem
den. Jako pomůcka k odlišení
může sloužit fakt, že nutrie má kulatý ocas, bobr vždy placatý. Bobr je aktivní hlavně v noci. Nutrie je
v celé Evropě považována za invazivní druh, který pochází z Jižní Ameriky. Potravně konkuruje bobrovi,
především v zimě, kdy je nedostatek zelené vegetace. Není tedy vhodné nutrie v zimě přikrmovat a uměle
udržovat vysoké stavy tohoto druhu. Nechci se opakovat a více informací o bobrech i nutriích se dozvíte v
lednových Roztockých listech č. 1. z letošního roku.
Rok 2020 si budeme nejspíš pamatovat kvůli Covidu. Byl to rok velmi náročný. Covid omezil především
nás, lidi. Příroda si ale šla dál svým tempem a omezení některých lidských aktivit jí zřejmě pomohlo. I přes
krátké a zachmuřené zimní dny má naše obec své kouzlo a nachází v ní útočiště spousta zajímavých druhů
živočichů a rostlin.
Rád bych Vám popřál krásné svátky vánoční a pevné zdraví do nového roku. Covid se jen tak nevzdá ale
vakcína je velmi blízko a tím snad i světlo na konci tunelu.
Petr Hájek, Chaloupky

Foto: archiv Petra Hájka
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Roztoky 2021
Středa
Týden
Datum
1
06.01.2021
2
13.01.2021
3
20.01.2021
4
27.01.2021
5
03.02.2021
6
10.02.2021
7
17.02.2021
8
24.02.2021
9
03.03.2021
10
10.03.2021
11
17.03.2021
12
24.03.2021
13
31.03.2021
14
07.04.2021
15
14.04.2021
16
21.04.2021
17
28.04.2021
18
05.05.2021
19
12.05.2021
20
19.05.2021
21
26.05.2021
22
02.06.2021
23
09.06.2021
24
16.06.2021
25
23.06.2021
26
30.06.2021
27
07.07.2021
28
14.07.2021
29
21.07.2021
30
28.07.2021
31
04.08.2021
32
11.08.2021
33
18.08.2021
34
25.08.2021
35
01.09.2021
36
08.09.2021
37
15.09.2021
38
22.09.2021
39
29.09.2021
40
06.10.2021
41
13.10.2021
42
20.10.2021
43
27.10.2021
44
03.11.2021
45
10.11.2021
46
17.11.2021
47
24.11.2021
48
01.12.2021
49
08.12.2021
50
15.12.2021
51
22.12.2021
52
29.12.2021

Komunál
1x14
26
1

Plast
1x30
13

Přehled svozových dní pro rok 2021

Papír
1x30
13

Svozový den je od 6.00 hod do 22.00 hod, tzn. že
nádoby by měly být přistaveny k výsypu od časného
rána.

1
2

Plátce poplatku je povinen uhradit poplatek nejpozději
do 31.1. příslušného kalendářního roku. Poplatek je
možné uhradit např. v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet obce Roztoky č.ú.:
540586399/0800 a variabilním symbolem bude
kombinace určeného předčíslí a čísla popisného nebo
čísla parcelního pozemku.
Předčíslí variabilního symbolu pro objekt:
• s č.p.: 1
• k rekreaci (bez trvale hlášených osob),
s číslem evidenčním: 2
• pro bytový dům (SVJ):5
Příklad: č.p. 35 v obce = variabilní symbol 135, SVJ
s č.p. 187 = variabilní symbol 5187, chatař s č.e.045,
nebo s č.p. 55 = variabilní symbol 2045 nebo 255).

1
3
2
4
2
5
3
6
3
7
4
8
4
9
5
10
5

Dále je potřeba doručit „Prohlášení plátce poplatku“,
které je uvedeno v Příloze č. 1 k vyhlášce o odpadech
3/2020 (ke stažení na stránkách obce).

11
6
12
6
13
7
14
7

Svoz BIO sudý pátek
Datum
Svoz
15.01.2021
1
12.02.2021
2
12.03.2021
3
09.04.2021
4
23.04.2021
5
07.05.2021
6
21.05.2021
7
04.06.2021
8
18.06.2021
9
02.07.2021
10
16.07.2021
11
30.07.2021
12
13.08.2021
13
27.08.2021
14
10.09.2021
15
24.09.2021
16
08.10.2021
17
22.10.2021
18
05.11.2021
19
19.11.2021
20
03.12.2021
21
31.12.2021
22

15
8
16
8
17
9
18
9
19
10
20
10
21
11
22
11
23
12
24
12
25
13
26
13
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