OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY
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rázdninový provoz na úřadě
V týdnu od 7. 7. do 10. 7. 2020 a od 17. 8. do
28. 8. 2020 bude uzavřena pokladna
obecního úřadu. Dále bude od 20. 7. do 28. 7.
2020 uzavřena matrika, evidence obyvatel a
Czech POINT. Omezení bude z důvodu čerpání
dovolené. Děkujeme za pochopení.

P

ojízdná pošta
V minulém čísle (5/2020) jsme Vás
informovali o návratu pojízdných poboček České
pošty do vesnic. Česká pošta bohužel tuto akci
prozatím odkládá z důvodu úspory financí po
pandemii koronaviru.

P

am za ptáky
Rakovnický ornitologický spolek Fénix,
o.s. nabízí vycházky do přírody se
zaměřením na ornitologii a poznávání ptáků,
možnost zapojit se do monitoringu a ochrany
ptáků, pomoc a konzultaci při ochraně ptáků ve
vašem okolí, exkurze do Ptačích oblastí a mnoho
dalšího. Kolem Rakovníka jsou 4 trasy
příměstských vycházek. Více informací získáte na
stránkách spolku https://ros-fenix.webnode.cz/.

K

mezený provoz pro Czech POINT,
matriku a evidenci obyvatel
I nadále platí omezený provoz matriky a
Czech POINTu. Vyřízení matriční události je
třeba předem domluvit na tel. čísle 313 558 113.
(Ověřování podpisu a pořízení ověřené kopie
dokumentu je v provozu).

O

ítání občánků
Pokud máte děťátko narozené v roce 2019
nebo už v roce 2020, a máte zájem zúčastnit
se přivítání miminka jako občánka Roztok,
odevzdejte prosím vyplněnou přihlášku do
kanceláře OÚ (možnost vyplnit v kanceláři nebo
na stránkách obce). Vítání proběhne až po letních
prázdninách. O přesném termínu Vás budeme
včas informovat.

V

O

svědčení
Obec Roztoky obdržela od společnosti
EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí za rok
2019. Díky rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně obalových, obec
Roztoky ve spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a
snížení ,,uhlíkové stopy“. Úspora, kterou obec
dosáhla představuje: Emise CO2 ekv. 42,146 tun a
úspora energie 1 236 511 MJ.
Obec za rok 2019 vytřídila a předala k využití
40, 344 tuny vytříděného odpadu.

opelnice
Upozorňujeme, že dle Obecně závazné
vyhlášky obce Roztoky č. 2/2020 vznikla
povinnost úhrady poplatku za svoz odpadu pro
každou nemovitost. Žádáme ty, kteří nemají
poplatek uhrazený, aby tak neprodleně učinili.
Více informací na stránkách obce.

P

U

zavírka
Z důvodu opravy povrchu dojde od 1. 7. do
3. 7. 2020 k úplné uzavírce silnice č. III/20122 na
výjezdu z obce Skryje směr Broumy.
……………………………………………………...

ašky na tříděný odpad
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k vyzvednutí tašky na tříděný odpad pro
domácnosti, které si je zatím nevyzvedly.

T

nformační SMS
Pokud máte zájem o zasílání informací
z Obecního úřadu Roztoky formou SMS zpráv
do mobilu, týkajících se knihovny, odpadů,
domácích zvířat, lékařské péče, mimořádných
událostí a další, neváhejte vyplnit formulář (ke
stažení na webových stránkách obce nebo jej lze
vyplnit kanceláři obecního úřadu).

I

S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že
nás navždy opustila paní Ing. Eliška Provázková.
Zemřela po dlouhé, těžké nemoci ve čtvrtek
dne 4. června 2020.
Rodina
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Zápis č. 17/2020 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 27. 5.
2020 od 16:00 hod. v tělocvičně ZŠ Roztoky

zastupitelům přednést k vlastnímu požadavku
potřebné informace. Pan Melč se dotazoval, jak
občan pozná, na co se ptát, dle nového navrženého
programu jednání. Paní starostka uvedla, že občané
mohou vystoupit během jednání kdykoliv, je to
z toho důvodu, zda má někdo jiné dotazy než
k územnímu plánu, aby měl možnost vystoupit dříve.
Pan Melč oponoval, že návrh je připraven bez
projednání. Starostka sdělila, že požadavky jsou už
podané a už je to jen na zastupitelstvu, jak to
vyhodnotí. U každého bodu bude možná rozprava.

Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr.
Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin
Mikovec, Jaroslav Nedbal, Ing. Lenka Peterková,
Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek
Počet přítomných občanů: 14
Zapisovatel: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec, Jaroslav
Nedbal

Usnesení č. 2020/05/27 — 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje upravený program jednání.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 16:10 hod a přivítala
všechny přítomné. Uvedla, že zastupitelstvo se
schází za mimořádných opatření v tělocvičně ZŠ
Roztoky. Přítomní zastupitelé seděli u stolečků
s odstupem minimálně 2 m. Stejné opatření platilo i
pro přítomné občany. Dále konstatovala, že je
přítomno 9 zastupitelů z 9 a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starostka připomněla, 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. Upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.

Schválený program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
5. Zpráva finančního výboru č. 9
6. Projednání navýšení příspěvku pro PO ZŠ a
MŠ V Zahrádkách Roztoky
7. Chodník – projednání umístění stavby na
pozemcích Středočeského kraje a jejich
následného převodu do majetku obce
8. Různé
9. Podněty a náměty občanů
10. Projednání požadavků k zadání nového
územního plánu
11. Diskuze
12. Závěr

Schválení programu jednání
Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
5. Zpráva finančního výboru č. 9
6. Projednání navýšení příspěvku pro PO ZŠ a
MŠ V Zahrádkách Roztoky
7. Chodník – projednání umístění stavby na
pozemcích Středočeského kraje a jejich
následného převodu do majetku obce
8. Různé
9. Projednání požadavků k zadání nového
územního plánu
10. Podněty a náměty občanů
11. Diskuze
12. Závěr

2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla jako ověřovatele zápisu z
jednání pana Jaroslava Nedbala a pana Martina
Mikovce, zapisovatelkou pak paní Lucii
Kolbekovou, DiS.
Usnesení č. 2020/05/27 — 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Jaroslava Nedbala a pana Martina Mikovce. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou,
DiS.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního
výboru pan Roman Texl. Zpráva kontrolního
výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Starostka navrhla upravit program jednání, a to
prohozením bodu č. 9 (projednání požadavků
k zadání nového územního plánu) s bodem č. 10
(podněty a náměty občanů), aby mohli před
projednáváním jednotlivých požadavků k novému
Územnímu plánu občané vystoupit s dotazem nebo

Úkoly
trvající
zastupitelstva:
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z předchozích

zasedání

• Vypracovat geometrický plán na pozemku č.
234/49 v majetku obce a pozemku č. 234/50 v
majetku pana Jiřího Kohouta – starostka
uvedla, že kontaktovala geodeta, úkol trvá.
• Nechat prověřit kolaudaci teplovodní přípojky
pro restauraci U Křížku –projekt je téměř
hotov a dojde k předání, úkol trvá.
• Nechat prověřit vodní zdroje v obci Karlov –
původně zadáno jiné firmě, ale pro nečinnost
zadáno panu Drahoňovskému, který má zítra
(28. 5.) obhlídku místa, úkol trvá.
• Zjistit, jak to vypadá s provozem kuchyně
v restauraci U Křížku – vařit v kuchyni se
začne od 1. 6. 2020

Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Projednání navýšení příspěvku pro PO
ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
v důsledku šíření virového onemocnění označeného
jako COVID-19 bylo rozhodnuto o okamžitém
uzavření ZŠ a následně i MŠ V Zahrádkách,
Roztoky.
Kuchyně však měla naskladněno zboží k distribuci
pro děti a žáky. Zásoby, vzhledem k expirační době,
musely být vyskladněny a byly použity pro cizí
strávníky (vařilo se nadále). Vznikla tím ztráta ve
výši 14 336, 18 Kč. Škola dále nakoupila potřebnou
desinfekci pro zajištění provozu kuchyně a
k zajištění provozu ZŠ a MŠ pro zaměstnance a
nyní pro opětovné otevření školy i školky. Částka,
za kterou byla desinfekce pořízena byla
15
993, 30 Kč. Zastupitelé se dohodli na navýšení
příspěvku škole o 30 tis. Kč. Ke každoročnímu
příspěvku 300 000 Kč. Paní ředitelka požádala o
kompenzaci ztráty kuchyně.

Úkoly z 16. zasedání zastupitelstva:
Starostka:
• Vstoupit do jednání s Prokůpkovými o
odprodeji uličky do majetku obce – neproběhlo,
úkol trvá.
• Připravit usnesení dle požadavku KSÚS k akci
,,Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky do
příštího zasedání zastupitelstva – ano, je to
součástí dnešního jednání, úkol splněn.

Usnesení č. 2020/05/27 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje navýšit příspěvek pro ZŠ a
MŠ V Zahrádkách Roztoky jako závazný
ukazatel o částku 30 tis. Kč. Částka bude
převedena spolu s druhou splátkou příspěvku v
měsíci červenci.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
Starostka seznámila přítomné s přehledem příjmů,
výdajů a stavem účtů obce.
Příjmy
1 - 4/2020 6 336 246, 81 Kč
Výdaje 1 - 4/2020 3 929 257, 17 Kč

Rozpočtové opatření ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020
- převod částky
30 000,- Kč z § 6171 správa
na § 3113 základní škola – navýšení neinvestičního
příspěvku pro ZŠ a MŠ (viz. usnesení č. 5)
- převod částky
100 000,- Kč z § 6171 správa
na § 3632 hřbitov – opravy (kaple, kolumbárium,
zeď)
- převod částky
50 000,- Kč z § 6171 správa
na § 4222 veřejně prospěšné práce (přijatý
zaměstnanec z ÚP)

Stav účtu k 27.5. 2020 je u ČS 16 687 715, 53 Kč
ČNB 14 874 818, 06 Kč
Paní starostka uvedla, že rozpočtové opatření ke
schválení je přesunuto do bodu č. 6 v návaznosti na
hlasování o navýšení příspěvku pro školu.

Pan Melč navrhl, aby částka 150 000 Kč nebyla
převedena ze správy, ale z odměn zaměstnanců.
Uvedl, že to, co dříve 2 zaměstnanci stihli posekat
za jeden den je dnes práce pro tři lidi a na tři dny.
Není potřeba nabírat další lidi, ale lépe
zorganizovat práci současných zaměstnanců. Zmínil
neposekanou cestu k nádraží, chybějící kostky
v cestě, trním obrostlou cestu v Chaloupkách. Dále
se dotazoval, proč zednické práce na hřbitově
neprovede vyučený zedník, který je zaměstnancem
obce. Paní starostka poděkovala za připomínky a

5. Zpráva finančního výboru č. 9
Zprávu finančního výboru č. 9 z 13. 3. 2020
přednesla předsedkyně finančního výboru paní
Lenka Egertová. Sdělila, že finanční výbor při
kontrole neshledal žádné nejasnosti. Zprávu
obdrželi zastupitelé do emailu a je samostatnou
přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2020/03/10 - 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu finančního
výboru č. 9, která je přílohou tohoto zápisu.
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upozornění a vysvětlila, že sekají i jinde a mají i
další povinnosti. Není možné to v pracovním čase
zvládnout. Proto je potřeba přijmout dalšího
pracovníka na sezonu. Pan Rajtr uvedl, že to, co je
posekáno teď ve vesnici nikdy takto vysekané
nebylo. Pan Melč se dále dotazoval na opravu
fasády IZS (záchranka) – byl použitý úplně jiný
odstín na opravu fasády. Paní starostka uvedla, že
odstín fasády nelze přesně trefit, proto se natřely
obě strany stejně. Hlasovalo se o návrhu pana
Melče.

2) o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu do 2 let
na části pozemku p.č 564 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu o přibližné výměře cca 574 m2 a na části
pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
přibližné výměře
171 m2, kde dojde k výstavbě
chodníku.
Výstavbou chodníku dojde v obci ke zvýšení
bezpečnosti chodců na frekventované komunikaci,
která prochází středem obce. Po dokončení stavby
bude chodník zaměřen, zkolaudován a dle zaměření
bude určena přesná výměra částí pozemků
dotčených výstavbou. Obec Roztoky následně
požádá o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví
Středočeského kraje do majetku obce Roztoky.

Usnesení č. 2020/05/27 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky navrhuje částku 150 000 Kč nepřevádět
ze správy, ale z odměn zaměstnanců obce.
Výsledek hlasování: Pro – 1- (Melč) Proti -7(Egertová, Jedličková, Mikovec, Nedbal, Peterková,
Texl, Vostatek) Zdržel se -1- (Bednaříková)
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje podat žádost - Žádost o
souhlas se stavbou a s uzavřením smlouvy o
výpůjčce do 2 let - výstavba chodníku podél sil.
II/236 v obci Roztoky v tomto znění:

Následně se hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení č. 2020/05/27 – 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: Pro – 7- ( Nedbal, Egertová,
Jedličková, Mikovec, Peterková, Texl, Vostatek)
Proti -1- (Melč) Zdržel se -1- (Bednaříková)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Obec Roztoky, Roztoky 128 270 23, zastoupená
Ing. Lenkou Peterkovou žádá prostřednictvím
KSÚS o:
1) povolení k umístění stavby chodníku na části
pozemku p.č. 564 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
výměře cca 574 m2 a na části pozemku 566/1 v
k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 171 m2
za účelem výstavby chodníku a
2) o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu do 2
let na části pozemku p.č 564 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu o přibližné výměře cca 574 m2 a na
části pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu o přibližné výměře 171 m2, kde dojde
k výstavbě chodníku.
Výstavbou chodníku dojde v obci ke zvýšení
bezpečnosti
chodců
na
frekventované
komunikaci, která prochází středem obce.
Po dokončení stavby bude chodník zaměřen,
zkolaudován a dle zaměření bude určena přesná
výměra částí pozemků dotčených výstavbou.
Obec Roztoky následně požádá o bezúplatný
převod pozemků ve vlastnictví Středočeského
kraje do majetku obce Roztoky.
Výsledek hlasování:Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7. Chodník – projednání umístění stavby
na pozemcích Středočeského kraje a
jejich následného převodu do majetku
obce
Na minulém zasedání ZO byl panu Texlovi předán
projekt chodníku, který by měl být postaven kolem
hlavní silnice od stavebnin až k hasičárně
v Chaloupkách. Výstavbou by mělo dojít ke zvýšení
bezpečnosti pohybu chodců po komunikaci. Dle
vyjádření KSÚS je třeba pro pozemky ve vlastnictví
Středočeského kraje podat žádost, která bude
projednána v souladu se zákonem o obcích v Radě a
Zastupitelstvu Středočeského kraje, převod bude
bezplatný.
Žádost by měla být podána v tomto znění:
Žádost o souhlas se stavbou a s uzavřením
smlouvy o výpůjčce do 2 let - výstavba chodníku
podél sil.II/236 v obci Roztoky.
Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23, zastoupená
Ing. Lenkou Peterkovou žádá prostřednictvím
KSÚS o:
1) povolení k umístění stavby chodníku na části
pozemku p.č. 564 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
výměře cca 574 m2 a na části pozemku 566/1 v
k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 171 m2 za
účelem výstavby chodníku a

Pan Melč se dotázal na další postup realizace
chodníku. Paní starostka sdělila, že následně dojde
k podání žádosti na stavební úřad pro získání
stavebního povolení. Pan Melč vznesl dotaz, zda by
se nemělo z časových důvodů zahájit výběrové
řízení na zhotovitele stavby souběžně s požadavkem
na stavební povolení. Paní starostka uznala, že
z časových důvodů by bylo vhodnější vypsat VŘ
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obratem, ale obává se situace, kdy by bylo třeba
v projektu před vydáním stavebního povolení něco
měnit vznikne problém při vysoutěžení. Upozornila,
že dalším problémem je veřejné osvětlení, které se
musí naprojektovat a též pro něj získat stavební
povolení.

podat žádost o dotaci z Programu
2017 - 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova
na akci „Komunikace na parcele p. č.
180/28 a p.č. 180/29“, kterou obec
realizovala v roce 2017 za částku 1
935 650,56 Kč s DPH.“
Paní starostka navrhla revokaci usnesení č.
2020/05/11-12 a přijetí usnesení nového, kterým by
ZO mělo schválit podání žádosti o dotaci pro
projekt rekonstrukce kuchyně MŠ.

Usnesení č. 2020/05/27 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zahájit výběrové řízení na
zhotovitele chodníku ještě před vydáním
stavebního povolení.
Výsledek hlasování: Pro – 7- (Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Melč, Mikovec, Texl,
Vostatek) Proti -1- (Peterková) Zdržel se -1(Nedbal)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 11: Zastupitelstvo obce
Roztoky revokuje usnesení č. 2020/05/11 – 12
přijaté na zasedání dne 11.5.2020.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0-Zdržel se -0Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8. Různé
8.1. Schválení příspěvku na obědy pro
seniory
Již několik let obec přispívá seniorům na obědy,
které si odeberou v kuchyni MŠ jako cizí strávníci.
Pro rok 2020 zatím nebyl příspěvek schválen. Obec
má stále zájem o podporu a případné zvyšování
počtu strávníků i z řad seniorů, proto se rozhodla
tuto podporu ve formě finančního daru opět
poskytnout.

Usnesení č. 2020/05/27 - 12: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje podat žádost o dotaci z
Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na akci „Stavební
úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky
č.p.193“, kterou má obec v plánu realizovat
nejpozději do roku 2021 za částku dle rozpočtu
stavby ve výši cca 10 636 264, 84 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 -10: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dar pro seniora
pobírajícího starobní důchod ve věku 65 let a
více, trvale bydlícího v Roztokách, za obědy
odebrané v roce 2020 ve výši 10 Kč na jeden
oběd za den, který si odebere ve školní kuchyni
při ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky, 270 23
Křivoklát. Finanční dar bude vyplacen
z pokladny obce přímo dotčené osobě podle
počtu odebraných obědů za období leden až
červen do konce září 2020 a za období září až
prosinec do konce února 2021.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8.3. Účetní závěrka obce a závěrečný účet
obce za rok 2019 – předběžné posouzení
podkladů
Zastupitelstvu obce byla předložena k předběžnému
posouzení účetní závěrka obce za rok 2019, která
obsahuje rozvahu, sestavenou k 31. 12. 2019, výkaz
zisku a ztrát, sestavený k 31. 12. 2019, přílohu k
ÚZ, sestavenou k 31. 12. 2019, inventarizační
zprávu za rok 2019 včetně protokolů a rekapitulace
k provedené fyzické inventuře. Majetek obce
k 31.12.2019 činil 142 382 131, 58 Kč. Obec
hospodařila s hospodářským výsledkem ve výši
6 907 642, 18 Kč. K ÚZ bude doplněna zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 (z 28. 5. kdy proběhne audit).

8.2. Revokace usnesení č. 2020/05/11 – 12,
schválení jiného projektu pro podání
žádosti o dotaci
Na minulém zasedání ZO bylo přijato usnesení,
kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci ze
Středočeského kraje na komunikaci v Chaloupkách.
Bohužel při zpracování žádosti se dodatečně
zjistilo, že projekt nebyl uveřejněn na profilu
veřejného zadavatele obce Roztoky, ale jen na
úřední desce, což neodpovídá podmínkám pro
přidělení dotace.
,,Usnesení č. 2020/05/11 — 12:
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje

Po výzvě k zastupitelům o doplnění účetní závěrky si
vyžádal pan Melč doplnění o zprávu auditorek
k nesouladu ceny nemovitosti hasičárny – její účetní
a skutečné hodnoty. Dále zprávu auditorek ke
způsobu hospodaření obce s neevidovaným
majetkem.
Usnesení č. 2020/05/27 – 13: Zastupitelstvo obce
Roztoky předběžně posoudilo návrh účetní
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závěrky za rok 2019 a na základě předložených
dokladů a vzneslo požadavek doplnit o zprávu
auditorek
k nesouladu
ceny
nemovitosti
hasičárny – její účetní a skutečnou hodnotu.
Dále zprávu auditorek ke způsobu hospodaření
obce s neevidovaným majetkem. Po doložení
těchto zpráv a zprávy o výsledku hospodaření
obce za rok 2019 bude ÚZ předložena
zastupitelstvu ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro – 7- (Bednaříková, Melč,
Egertová, Jedličková, Nedbal, Texl, Vostatek)
Proti -0- Zdržel se -2- (Mikovec, Peterková)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Paní Jedličková se dotázala, zda už se někdo
přihlásil na rekonstrukci kuchyně. Paní starostka
sdělila, že přišel 1 dotaz, který byl vysvětlen a
nemusel se prodlužovat termín. Výběrovým řízením
na rekonstrukci jídelny se zabývají minimálně 2
firmy. Jedna z firem přišla na prohlídku a další
vznesla dotaz. Výběrové řízení končí v pátek v 10
hod. Dále se dotazoval starostky pan Texl, jestli
konzultovala vybourání výtahu. Paní starostka
uvedla, že dle vyrozumění z hygieny lze vybourat,
ale dosud nemá reakci stavebního úřadu. Pan Texl
s paní Egertovou uvedli, že není potřeba psát na
stavební úřad, ale především oslovit statika.
Starostka uvedla, že firmy neoslovila.

Zastupitelům obce byl předložen návrh závěrečného
účtu, jehož nedílnou součástí jsou Výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12),
sestavený k 31. 12. 2019, Rozvaha, sestavená k 31.
12. 2019, Roční účetní závěrka příspěvkové
organizace za rok 2019 a tabulky finančního
vypořádání dotací. K závěrečnému účtu bude dále
přiložena Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019, která je jeho
nedílnou součástí.
Návrh závěrečného účtu bude vyvěšen na úřední
desce a poté dojde k řádnému schválení, které musí
být do 30.6.

Pan Melč navrhl revokaci usnesení č.17 z 10. 3.
2020, kdy zastupitelstvo schválilo uzavřít smlouvu
s KaVK o pronájmu garáže a dodnes nedošlo
k předání klíčů, které bylo stanoveno, že proběhne
během týdne. Dosud nedošlo k předání objektu a
podpisu smlouvy. Zastupitelé nehlasovali o návrhu
revokace a po diskuzi byl ujednán termín předání
na pátek 29. 5. 2020 v 15:30hod, kterého se
zúčastní p. Melč, p. Texl, p. Mikovec a paní
starostka.
9. Podněty a náměty občanů
Pan Komínek ml., Karlov–žádost o vložení jeho
požadavku do nového územního plánu, kdy žádá na
parcele č. 464/4 která je určena jako zahrada a sad
ke změně na stavební parcelu. Situaci odůvodňoval
tím, že je už několikátou generací rodu Komínků na
Karlově a není mu umožněno, aby zde postavil RD.
Bude nucen jako jediný z Karlova proto odejít a
dojde zde k zániku jména. Žádá o prověření
požadavku č. 2

Usnesení č. 2020/05/27 – 14: Zastupitelstvo obce
Roztoky předběžně posoudilo návrh závěrečného
účtu obce Roztoky za rok 2019 a na základě
předložených dokladů a vzneslo požadavek
podklady
doplnit
o
zprávu
auditorek
k nesouladu ceny nemovitosti hasičárny – její
účetní a skutečnou hodnotu. Dále zprávu
auditorek ke způsobu hospodaření obce
s neevidovaným majetkem. Po doplnění Zprávy
o výsledku hospodaření obce za rok 2019 bude
Závěrečný účet zveřejněn po dobu min. 15 dní
na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro – 7- (Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Melč, Nedbal, Texl,
Vostatek) Proti -0- Zdržel se -2- (Mikovec,
Peterková)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Vágnerovi, Karlov – k požadavku č. 1 paní
Matulíkové – žádají o povolení stavby v horní
polovině pozemku. Navrhují, aby jižní strana
pozemku sloužila jako izolační zeleň a biokoridor a
k výstavbě došlo až v horní části pozemku. Mají
v jižní části hospodářství, zvířata a chtějí předejít
stížnostem, že je tam hluk a zápach.
Pan Komínek ještě reagoval, že má požadavek ke 2
parcelám. Netrvá na kompletním prověření.
Parcela č. 464/17 – zahrad a 464/4 pro stavbu RD
– prověřit jen polovinu. Pokud by to bylo
podmínkou pro schválení.

8.4. Smlouva o dílo s PVP eko s.r.o. na
realizaci díla „Vodovodní a kanalizační přípojka
pro objekt MŠ Roztoky č.p. 193“
Paní starostka sdělila, že po podpisu smlouvy bude
uveřejněna na profilu zadavatele. Předpokládaný
termín zahájení prací je 15. 6. 2020 a konec do 17.
7. 2020. Technický dozor přislíbil p. Kodeš, který
pracuje pro RAVOS a VSOR. Zatím není
předložená nabídka.

Pan Vostatek navrhl doplnit žádost Vágnerových do
omezujících limitů. Starostka uvedla, že nechají
prověřit, ale neznamená to, že to projde přes CHKO
a další orgány. Pan Čech ml. se dotázal, jak se
může jako občan ke změnám vyjádřit. Dle paní
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starostky se občané dozvědí o požadavcích ze
zápisu, zastupitelstvo projedná změny. Dosud
nebylo zveřejněno, změny se budou nyní
projednávat.

Paní Bednaříková uvedla, že zkušenosti s ÚP také
neměla, zastupitelstvo se na schůzce seznámilo s
požadavky a na základě toho se připravilo na
zasedání. Paní Jedličková sdělila, že byl vybrán
jako pořizovatel pan Topinka, který má zkušenosti
s ÚP a nenechá zastupitelstvo udělat chyby. Další
slovo mají instituce nad zastupiteli a nevidí důvod,
proč by to obec nemohla postoupit dál. Pan Melč
předem oznámil, že se zdrží hlasování v průběhu
celého projednání požadavků.
Pan Rajtr upozornil na chybějící chodník kolem
školy směrem k Vaňkovým. Starostka uvedla, že je
prováděna územní studie v oblasti školy, točny
autobusu. Pan Rajtr namítl, že je to na dlouho a
navrhl udělat něco provizorního, např. pokládkou
panelů. Pan Texl namítnul, že nemá smysl dělat nic
provizorního, ale na pořád. Starostka ukončila
debatu, návrh vzala na vědomí. Sdělila, že nic
provizorního nemá význam, že chce provést chodník
na stálo.

10. Projednání požadavků k zadání
nového územního plánu
Paní starostka seznámila přítomné s tím, že v
loňském roce zastupitelstvo schválilo pořízení
nového územního plánu. Všechny požadavky, které
k němu přišly, musí zastupitelstvo obce projednat a
rozhodnout, zda budou zahrnuty k prověření do
zadání nového územního plánu.
Pan Melč konstatoval, že zastupitelstvo se rozhodlo
pro nový územní plán. V březnu 2021 vejde
v platnost novela stavebního zákona. Obec se
rozhodla pro nový s tím, že bude hotový do novely
zákona. Už je to rok a až nyní je první zasedání
k územnímu plánu, dosud se nic nedělo.
Navrhl revokaci usnesení č. 12 z 8. zasedání
zastupitelstva r. 2019 z 26. 6. 2019. Revokuje se
návrh a navrhne se někdo nový, kdo územnímu
plánu rozumí. Uvedl, že paní starostka si vznesla
sama návrhy k ÚP, jednání má nepřipravené a
nezvládnuté. Uvedl, že musí být zajištěn soulad
s politikou územního rozvoje ČR. Musí se dodržet i
při ÚP Roztoky, vytvářet podmínky k využití
opuštěných budov a ploch a jejich hospodárné
využití (zmiňuje např. Permon, plochy bývalého
areálu Lesů u nádraží). Zmínil, že při vzniku
minulého územního plánu se řešily požadavky
Kranichů přes právníky a nyní není udělán ani
zápis ze schůzky, která k jejich požadavkům
proběhla. Zmínil, že většina zastupitelstva neví nic
nebo jen velmi málo o územním plánu. Bylo třeba
předem jednat s lidmi a z 33 požadavků mít jen 8,
tak jako to probíhalo v minulosti. Dává návrh
revokace usnesení, kdy paní starostka není schopná
zastoupit
obec.
Starostka
uvedla,
že
k prodiskutování všech požadavků došlo na poradě
zastupitelstva, ale pan Melč během schůzky odešel.
Obec podala návrhy, které byly předem
prodiskutovány se zastupiteli. Občanům byl dán
prostor, aby se vyjádřili. Pan Komínek upozornil, že
pokud se dělala redukce požadavků, proto je jich
nyní tolik, lidé na to čekali 10 let a nyní se to
dodělává. Pan Melč dodal, že to posoudí příslušné
orgány, ale požadavky Kranichových nelze
respektovat, při jednáních s nimi je třeba mít za
sebou právníky. Pan Mikovec vyzval pana Melče
k opakování výhrůžky, kterou při pracovní schůzce
před zastupiteli přednesl a reprodukoval, že na
pozemku u nádraží bude skladová plocha – stanice
překladiště odpadu. Pan Melč se bránil, že svým
požadavkem dodržuje politiku územního plánování.

Po diskuzi došlo k projednávání požadavků, které
jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2020/05/27 – 15: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit z části požadavek poř. č. 1 evidovaného
pod čj. 0823 s přihlédnutím k požadavkům
manželů Vágnerových.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 16: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 2 evidovaného pod čj.
0867.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 17: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 3 evidovaného pod čj.
0922.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 18: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 4 evidovaného pod čj.
0957.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
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Usnesení č. 2020/05/27 – 25: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 11 evidovaného pod
čj.1008.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 19: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 5 evidovaného pod čj.
0962.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti – 8Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 19 nebylo schváleno.

Pan Melč se dotazoval, jak bude zajištěn přístup
k chatám ostatním majitelům. Paní starostka
doplnila, že na pozemku cesta není, ale pozemek je
jen evidována jako komunikace v KÚ.

Usnesení č. 2020/05/27 – 20: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 6 evidovaného pod
čj.0991.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 26: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 12 evidovaného pod
čj. 1009.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 21: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 7 evidovaného pod čj.
0992.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Při projednání požadavku č. 13 pan Vostatek sdělil,
že jde o místo, kde je vlhko a měli bychom vodu
v krajině udržet z důvodu obav dopadu na spodní
vodu. Paní Egertová konstatovala, že tam je pouze
voda, která na místo stéká z cest, jinak se tam
nedrží.

Usnesení č. 2020/05/27 – 22: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 8 evidovaného pod
čj. 0993.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 27: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 13 evidovaného pod
čj. 1010.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0Zdržel se -2- (Melč, Vostatek)
Usnesení č. 27 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 23: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 9 evidovaného pod čj.
1002.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 28: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 14 evidovaného pod
čj. 1011.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 24: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 10 evidovaného pod
čj. 1006.
Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Mikovec, Texl, Vostatek)
Proti -1- (Peterková) Zdržel se -2- (Melč, Nedbal)
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 29: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 15 evidovaného pod
čj. 1012.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 29 bylo schváleno.

Pan Vostatek sdělil, že obec chce nový územní plán
– parcely k bydlení. Dotazoval se pana Melče za jak
dlouho budou jeho parcely stavebními. Pan Melč
uvedl, že do dvou let od doby, kdy bude platný nový
územní plán, upraví parcely na stavební.

Před projednání bodu č. 16 paní starostka uvedla,
že pozemek je často předmětem žalob. Jde o
pozemek ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu
a může být vydaný náhradou. V minulosti obec
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usilovala o převod do majetku
dle současného ÚP to nebylo možné.

obce,

ale

Výsledek hlasování: Pro -7Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 36 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 30: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 16 evidovaného pod
čj. 1013.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

Proti

–

0

-

Usnesení č. 2020/05/27 – 37: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.2 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0 Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 37 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 31: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 17 evidovaného pod
čj. 1014.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 38: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.3 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0 Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 38 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 32: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 18 evidovaného pod
čj. 1015.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 32 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 39: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.4 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0 Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 39 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 33: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 19 evidovaného pod
čj. 1016.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 33 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 40: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.5 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0 Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 40 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 34: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 20 evidovaného pod
čj. 1017.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 34 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 41: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.6 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková,
Jedličková, Nedbal, Peterková, Texl, Vostatek)
Proti – 1- (Egertová) Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 41 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 35: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 21 evidovaného pod
čj. 1018.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 42: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.7 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -5- (Jedličková, Nedbal,
Peterková, Texl, Vostatek) Proti – 1- (Egertová)
Zdržel se – 3 - (Bednaříková, Melč, Mikovec)
Usnesení č. 42 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 36: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.1 evidovaného pod
čj. 1019.

Usnesení č. 2020/05/27 – 43: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
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prověřit požadavek poř. č. 22.8 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -3- (Nedbal, Peterková,
Vostatek) Proti – 1- (Jedličková) Zdržel se -5(Bednaříková, Egertová, Melč, Mikovec, Texl)
Usnesení č. 43 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 50: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.15 evidovaného
pod čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0- Zdržel se -2(Melč, Mikovec)
Usnesení č. 50 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 44: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č.22.9 evidovaného pod
čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti – 8- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 44 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 51: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 23 evidovaného pod
čj. 1020.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 51 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 45: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.10 evidovaného
pod čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0- Zdržel se -2(Melč, Mikovec)
Usnesení č. 45 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 52: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 24 evidovaného pod
čj. 1021.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0 - Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 52 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 46: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.11 evidovaného
pod čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková,
Jedličková, Nedbal, Peterková, Texl, Vostatek)
Proti – 1- (Egertová) Zdržel
se
-2(Melč,
Mikovec)
Usnesení č. 46 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 53: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 25 evidovaného pod
čj. 1022.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0- Zdržel se –2(Melč, Vostatek)
Usnesení č. 53 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 54: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 26.1 evidovaného pod
čj. 1023.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 54 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 47: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.12 evidovaného
pod čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0- Zdržel se –2(Melč, Mikovec)
Usnesení č. 47 bylo schváleno.

Požadavek 26.2. nebyl projednáván, nespadá do
k.ú. Roztoky.

Usnesení č. 2020/05/27 – 48: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.13 evidovaného
pod čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti – 0- Zdržel se -3(Melč, Mikovec, Peterková)
Usnesení č. 48 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 55: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 27.1 evidovaného pod
čj. 1024.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti -5- (Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Mikovec, Texl) Zdržel se -4(Peterková, Vostatek, Nedbal, Melč)
Usnesení č. 55 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 49: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 22.14 evidovaného
pod čj. 1019.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0Zdržel se -2- (Melč, Mikovec)
Usnesení č. 49 bylo schváleno.

Při přednesu požadavku 27.2 se pan Čech ml.
dotazoval, zda jde o pozemky jeho matky. Starostka
sdělila, že paní oslovila, zda plánuje v této lokalitě
výstavbu a v jakém časovém horizontu. Paní sdělila
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že ano, ale neuvedla časový horizont. Požadavek
byl podán strategicky kvůli zrušení etapizace pro
výstavbu na ploše BV9. Pan Čech ml. se dotazoval,
proč obec jejich pozemky zbavuje ze stavebních
pozemků do zeleného. Starostka uvedla, že obec má
územní plán platný 7 let, nyní není kde stavět, vše je
soukromých majitelů. Obec může stavět až když je
80 % pozemků určených k zástavbě zastavěných.
Starostka uvedla, že zájemce o stavební parcely
v minulosti odkazovala na soukromé majitele, obec
pozemky k výstavbě nemá. Starostka uvedla, že při
předchozím projednávání s CHKO jí bylo sděleno,
že je možné přehození pozemků z I. etapy za II.
etapu. Pan Čech st. uvedl, že v noci je velký rachot
u Permonu z chladící věže. Na to reagoval pan
Mikovec, že tomu tak není, došlo k výměně chladící
věže.

prověřit požadavek poř. č. 31 evidovaného pod
čj. 1031.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti –8Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 60 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 61: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 32 evidovaného pod
čj. 0997.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 61 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 62: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 33 evidovaného pod
čj. 0578 v rozsahu dle předloženého nákresu.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 62 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/05/27 – 56: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 27.2 evidovaného pod
čj. 1024.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti – 7- Zdržel se -2(Melč, Peterková)
Usnesení č. 56 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 57: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 28 evidovaného pod
čj. 1025.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 57 bylo schváleno.
Vybráno po konzultaci se společností VIS –
pozemek pro stavbu musí být. Karlov takový
pozemek nemá.
Usnesení č. 2020/05/27 – 58: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 29 evidovaného pod
čj. 1027.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti – 8Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 58 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 59: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
prověřit požadavek poř. č. 30 evidovaného pod
čj. 1030.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti – 8- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 59 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2020/05/27 – 60: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem

11.Diskuze
V rámci tohoto bodu bylo konstatováno, že diskuze
proběhla v daných bodech jednání.

-

-

-

-
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12. Závěr
Shrnutí veřejného jednání
Zastupitelstvo obce schválilo:
program jednání
navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky o 30 000,- Kč
rozpočtové opatření č. 4/2020
podání žádosti o souhlas se stavbou a s uzavřením
smlouvy o výpůjčce do 2 let – výstavba chodníku
v obci Roztoky
zahájení výběrového řízení na zhotovitele chodníku
ještě před vydáním stavebního povolení
finanční dar pro seniora pobírajícího starobní
důchod ve věku 65 let a více, trvale bydlícího
v Roztokách za obědy odebrané v roce 2020 ve výši
10 Kč na jeden oběd za den, který odebere v ve
školní kuchyni při ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
podání žádosti o dotaci z Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Stř.kraje. na akci
„Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky
č.p. 193“
předběžné posouzení účetní závěrky za rok 2019
s požadavkem o doplnění zpráv auditorek
předběžně posoudilo návrh závěrečného účtu obce
Roztoky za rok 2019
novým územním plánem prověřit z části požadavek
poř. č.1 evidovaného pod čj. 0823 s přihlédnutím
k požadavkům manželů Vágnerových
novým územním plánem prověřit požadavek poř.
č.2 evidovaného pod čj. 0867

-

novým územním plánem prověřit požadavek poř.
č.3 evidovaného pod čj. 0922
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
4 evidovaného pod čj. 0957
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
6 evidovaného pod čj. 0991
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
7 evidovaného pod čj. 0992
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
8 evidovaného pod čj. 0993
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
9 evidovaného pod čj. 1002
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
10 evidovaného pod čj. 1006
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
11 evidovaného pod čj.1008
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
12 evidovaného pod čj. 1009
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
13 evidovaného pod čj. 1010
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
14 evidovaného pod čj. 1011
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
15 evidovaného pod čj. 1012
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
16 evidovaného pod čj. 1013
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
17 evidovaného pod čj. 1014
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
18 evidovaného pod čj. 1015
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
19 evidovaného pod čj. 1016
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
20 evidovaného pod čj. 1017
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
21 evidovaného pod čj. 1018
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.1 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.2 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.3 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.4 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.5 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.6 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.7 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.10 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.11 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.12 evidovaného pod čj. 1019

-

-

-

-

novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.13 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.14 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
22.15 evidovaného pod čj. 1019
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
23 evidovaného pod čj. 1020
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
24 evidovaného pod čj. 1021
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
25 evidovaného pod čj. 1022
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
26.1 evidovaného pod čj. 1023
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
28 evidovaného pod čj. 1025
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
32 evidovaného pod čj. 0997
novým územním plánem prověřit požadavek poř. č.
33 evidovaného pod čj. 0578
Zastupitelstvo obce revokuje:
usnesení č. 2020/05/11-12 přijaté dne 11. 5. 2020
Zastupitelstvo obce určuje:
Ověřovateli zápisu pana Martina Mikovce a pana
Jaroslava Nedbala
Zapisovatelkou jednání Lucii Kolbekovu, DiS.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru - kontrolu usnesení
z předešlých jednání
Zprávu finančního výboru č. 9
Seznam příloh:
• Zpráva kontrolního výboru
• Zpráva finančního výboru č. 9
• Seznam požadavků k zadání
územního plánu

nového

Následující
zasedání
zastupitelstva
bude
v návaznosti na výsledek předložených nabídek ve
výběrovém řízení na zhotovitele stavby pro
rekonstrukci kuchyně, které proběhne v pátek 29. 5.
2020. Veřejné zasedání proběhne pravděpodobně
v pondělí 8. 6. 2020, kdy bude hlavním bodem
schválení zhotovitele pro rekonstrukci kuchyně.
Schůze byla ukončena ve 2030 hod.
V Roztokách dne 27. 5. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověř. zápisu:Martin Mikovec, Jaroslav Nedbal
Ing. Lenka Peterková – starostka
Mgr. Tomáš Vostatek – místostarosta
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Zápis
č.
18/2020
z veřejného
zasedání
zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 8. 6.
2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Roztoky

Usnesení č. 2020/06/08 - 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Evu
Bednaříkovou a paní Mgr. Lucii Jedličkovou. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou,
DiS.
Výsledek hlasování: Pro – 8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

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: 4
Zapisovatel: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Mgr. Lucie
Jedličková

3. Projednání výsledku VŘ a schválení
zhotovitele pro akci „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193“
Výběrové řízení pro zhotovitele bylo schváleno 11.
5. a zahájeno dne 13. 5. 2020 zveřejněním veřejné
zakázky na profilu veřejného zadavatele – obce
Roztoky. Příjem nabídek byl ukončen 29. 5. 2020
v 10 hod. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku
v režimu zákona otevírání nabídek a veškerá
komunikace
probíhala
pouze
elektronicky.
K výběrovému řízení přišel jeden dotaz a vysvětlení
bylo uveřejněno na profilu bez nutnosti prodloužit
lhůtu pro podání nabídek. Obec obdržela dvě
nabídky.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 17:10 hod., přivítala
všechny přítomné, řídila průběh jednání a uvedla, že
jednání bylo svoláno hlavně z důvodu vybrání
zhotovitele
rekonstrukce
kuchyně.
Dále
konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů z 9 a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka
připomněla, že jednání bylo svoláno na základě
pozvánky, která byla zveřejněna v souladu se
zákonem o obcích po dobu 7 dnů na úřední desce a
na elektronické úřední desce. Upozornila, že
z jednání je pořizován zvukový záznam jako
podklad pro tvorbu zápisu.

1. nabídka - Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč
nad Sázavou, IČO: 25956019
Cena: 11 990 000, 00 Kč bez DPH,
14 507 900, 00 Kč s DPH
2. nabídka - IMPERCOMM, spol. s r.o., Trojská
79/14, 182 00 Praha 8, IČO: 49446479
Cena: 9 457 814, 42 Kč bez DPH,
11 443 955, 45 Kč s DPH

Schválení programu jednání
Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Projednání výsledku VŘ a schválení
zhotovitele pro akci „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193“
4. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
5. Pozemkové záležitosti
6. Různé
7. Podněty a náměty občanů
8. Diskuze
9. Závěr

Ekonomicky výhodnější nabídku podala společnost
IMPERCOMM, spol. s r.o. a proto byla nabídka
této společnosti dále posuzována z hlediska splnění
zákonných požadavků a splnění ostatních
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách,
které byly splněny bez připomínek.
Komise navrhla vybrat k uzavření smlouvy
účastníka zadávacího řízení č. 2 - IMPERCOMM,
spol. s r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČO:
49446479, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky
nejvýhodnější
podle
výsledku
hodnocení nabídek, dále splnila všechny podmínky
účasti dle § 37 zákona a neobsahovala mimořádně
nízkou nabídkovou cenu dle § 113 zákona.

Usnesení č. 2020/06/08 - 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro - 8 - Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/06/08 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu o hodnocení
nabídek veřejné zakázky pro zjednodušené
podlimitní řízení na stavební práce s názvem
„Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně
Roztoky č.p.193“.
Výsledek hlasování: Pro – 8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla ověřovatelkami zápisu
z jednání paní Evu Bednaříkovou a paní Mgr. Lucii
Jedličkovou, zapisovatelkou navrhla paní Lucii
Kolbekovou, DiS.
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Usnesení č. 2020/06/08 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavřít smlouvu o dílo se
zhotovitelem společností IMPERCOMM, spol. s
r.o., Trojská 79/14, 182 00 Praha 8, IČO:
49446479 za nabídkovou cenu 11.443.955,45 Kč
s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy,
jejíž návrh byl součástí veřejné zakázky.
Výsledek hlasování: Pro – 8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/06/08 - 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
5/2020, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020:
Z důvodu technického zhodnocení školní kuchyně –
stavební část – je nutné navýšit rozpočet. Bude
zapojen zůstatek z minulého období v částce
2 000 000,- Kč - položka 8115 Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech na §
3111 položka 6121 – MŠ (školní kuchyň).

Paní starostka uvedla, že pokud se obě firmy vzdají
práva na odvolání, lze smlouvu podepsat už ve
středu 10. 6. Musejí být předložené veškeré
dokumenty. Na konci týdne by se mohlo předat
staveniště a od pondělí 15. 6. začít s pracemi.
Proběhla diskuze, během které bylo uvedeno, že
obec začne s vyklízením prostor kuchyně už ve
středu 12. 6. odpoledne. Statik doloží materiály
k výtahu. Při zaměřování sítí na parkovišti před
vjezdem do MŠ bylo zjištěno, že ve staré šachtě pod
původním teplovodem vede současná přípojka vody
a je potřeba vyřešit stálou dostupnost vody. Paní
XXXXX upozornila na vysokou prašnost a potřebu
školku a knihovnu dostatečně zabezpečit před
znečištěním od prachu. Paní starostka uvedla, že
původní průchod z kuchyně do knihovny bude
zastavěn. V knihovně po vymístění staré rozvodny
vznikne další prostor pro knihovnu, například pro
časopisy. Dále upozornila na uzavření úseku silnice
před parkovištěm MŠ, kde budou probíhat výkopové
práce pro novou vodovodní a kanalizační přípojku
pro MŠ. Dojde k tomu až dle postupu prací a
vyjádření stavbyvedoucího, na 2-3 dny. Paní
Egerová navrhla, aby občané byli informováni
místním rozhlasem.

Usnesení č. 2020/06/08 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
Výsledek hlasování: Pro – 8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 6 bylo schváleno.
5. Pozemkové záležitosti
Společnost Karlow-Karlshof a.s požádala o
propachtování luk ve vlastnictví obce, které se
nacházejí nedaleko od Habrového potoka na
Karlově. Mají zájem o pozemky p.č. 510/2 o
výměře 2 280 m2, 512/6 o výměře 963 m2, 512/8 o
výměře 4 531 m2, 518/4 o výměře 4 648 m2, 518/6
o výměře 4 515 m2. Celková výměra je 1,6937 ha.
U pozemků 510/2 a 518/4 došlo k ukončení pachtu
dohodou k 31. 5. 2020 s tím, že současný
propachtovatel (pan XXXX XXXXX) nemá zájem
smlouvu, která původně měla končit na konci roku
2020, prodlužovat.
K propachtování pozemků je dle zákona o obcích
třeba schválení zastupitelstva.

4. Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
Příjmy
1 - 5/2020
7 306 834, 07 Kč
Výdaje
1 - 5/2020
4 772 275, 13 Kč

Starostka uvedla, že se k pachtu může přihlásit
kdokoliv. Záměr musí být vyvěšen na úřední desce
minimálně 15 dní. Částka a propachtování pozemků
bude projednáno na příštím zastupitelstvu.

Stav účtu k 8.6. 2020 je: ČS 17 749 203, 48 Kč
ČNB 14 950 982, 26 Kč

Usnesení č. 2020/06/08 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr propachtovat pozemky
p.č. 510/2 o výměře 2280 m2, 512/6 o výměře 963
m2, 512/8 o výměře 4531 m2, 518/4 o výměře
4648 m2 a 518/6 o výměře 4515 m2 v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu.
Výsledek hlasování: Pro – 7- Proti -0- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 18. 5. 2020 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 5/2020, které se týkalo
převodu částky 37 000,- Kč z § 2292 – dopravní
obslužnost na § 3111 – MŠ – herní prvek, nákup
skluzavky.
Ostatní převody v rámci paragrafů.

6. Různé
6.1. Revokace usnesení č. 2020/05/27 – 13
a 14 – doplnění účetní závěrky a závěrečného
účtu

Pan Melč se dotazoval, na výši ceny skluzavky. Bylo
doplněno, že se jedná o celý herní prvek s
certifikátem, nejen o skluzavku, včetně zabudování.
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Na minulém zasedání ZO bylo přijato usnesení, ve
kterém bylo na žádost pana Melče požadováno
doplnit do účetní závěrky zprávu auditorek
k nesouladu ceny nemovitosti hasičárny – její
účetní a skutečné hodnoty a ke způsobu
hospodaření obce s neevidovaným majetkem.

školní kuchyně za 15 milionů, která je brána jako
samozřejmost. Přitom stavba nové ,,hasičárny“ od
základu vyšla na 9 milionů. Proto vyžaduje audit.
Paní Egertová za finanční výbor uvedla, že dle
dokladů je vše v pořádku. Bylo konstatováno, že se
nikdo nebrání tomu nechat tuto záležitost prověřit.
Na pracovní schůzce se projedná, jak se bude
v řešení situace pokračovat. Jedna z možností je
nechat udělat odhad ceny nemovitosti. Paní
Egertová uvedla, že pokud by obec chtěla v
budoucnu získat úvěr na své investiční akce, vyšší
cena majetku obce je pro banky lepší zárukou.

Usnesení č. 2020/05/27 – 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky předběžně posoudilo návrh
účetní závěrky za rok 2019 a na základě
předložených dokladů vzneslo požadavek
doplnit o zprávu auditorek k nesouladu ceny
nemovitosti hasičárny – její účetní a
skutečnou hodnotu. Dále zprávu auditorek
ke
způsobu
hospodaření
obce
s neevidovaným majetkem. Po doložení
těchto zpráv a zprávy o výsledku
hospodaření obce za rok 2019 bude ÚZ
předložena zastupitelstvu ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro – 7- (Bednaříková,
Egertová, Melč, Texl, Jedličková, Nedbal,
Vostatek) Proti -0- Zdržel se -2- (Mikovec,
Peterková)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

6.2. Účetní závěrka obce a závěrečný účet
obce za rok 2019 – předběžné posouzení
podkladů
Zastupitelstvu obce byla předložena k předběžnému
posouzení účetní závěrka obce za rok 2019, která
obsahuje rozvahu sestavenou k 31. 12. 2019, výkaz
zisku a ztrát sestavený k 31. 12. 2019, přílohu k ÚZ
sestavenou k
31. 12. 2019, inventarizační
zprávu za rok 2019 včetně protokolů a rekapitulace
k provedené fyzické inventuře. Majetek obce k 31.
12. 2019 činil 142 382 131, 58 Kč. Obec
hospodařila s hospodářským výsledkem ve výši
6 907 642,18 Kč. K ÚZ byla po přezkumu
hospodaření zaslána zastupitelům Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 ze dne 28. 5. 2020.

Vzhledem k tomu, že požadavku doplnit zprávu o
výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019
dle požadavku zastupitelstva nebylo auditorkami
vyhověno
z důvodu
provádění
přezkumu
hospodaření pouze v jimi stanoveném rozsahu,
navrhla starostka revokovat obě usnesení, jelikož by
nebylo možné splnit podmínku schválení
závěrečného účtu do 30. 6. 2020 i s uveřejněním
dokumentů minimálně na dobu 15 dní na úřední
desce.

Usnesení č. 2020/06/08 – 10: Zastupitelstvo obce
Roztoky předběžně posoudilo návrh účetní
závěrky za rok 2019 a na základě předložených
dokladů nevzneslo požadavek podklady doplnit.
Účetní závěrka bude předložena zastupitelstvu
ke schválení nejpozději do 30. 6. 2020.
Výsledek hlasování: Pro – 7- Proti -1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/06/08 -8: Zastupitelstvo obce
Roztoky revokuje usnesení č. 2020/05/27 – 13
přijaté na zasedání dne 27. 5. 2020.
Výsledek hlasování: Pro – 7- Proti -1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zastupitelům obce byl předložen návrh závěrečného
účtu, jehož nedílnou součástí jsou Výkaz pro
hodnocení
plnění
rozpočtu
územních
samosprávních celků (FIN 2-12), sestavený k 31.
12. 2019, Rozvaha, sestavená k
31. 12.
2019, Roční účetní závěrka příspěvkové organizace
za rok 2019 a tabulky finančního vypořádání dotací.
K závěrečnému účtu je též přiložena Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019, která je jeho nedílnou součástí.
Návrh závěrečného účtu bude vyvěšen na úřední
desce a poté dojde k řádnému schválení, ke kterému
musí dojít do 30. 6. 2020.

Usnesení č. 2020/06/08 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky revokuje usnesení č. 2020/05/27 – 14
přijaté na zasedání dne 27. 5. 2020.
Výsledek hlasování: Pro – 7- Proti -1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Pan Melč vznesl dotaz, jak se bude v záležitosti
přezkumu hospodaření postupovat dál. Paní
Jedličková uvedla, že tato záležitost bude
projednána na pracovní poradě. Auditorky ze
Středočeského kraje to nedělají. Pan Melč dále
upozornil, že zastupitelstvo schválilo rekonstrukci

Usnesení č. 2020/06/08 – 11: Zastupitelstvo obce
Roztoky předběžně posoudilo návrh závěrečného
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účtu obce Roztoky za rok 2019 a na základě
předložených dokladů nevzneslo podklady
doplnit. Závěrečný účet bude zveřejněn po dobu
minimálně 15 dní na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro – 7- Proti -1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 11 bylo schváleno.

4. Projektová dokumentace a soupis prací (slepý
výkaz výměr pro nacenění zakázky)
5. Závazný text návrhu smlouvy o dílo
Usnesení č. 2020/06/08 – 12: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje vyhlásit výběrové řízení
uveřejněním výzvy k podání nabídek na zakázku
malého rozsahu včetně zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele stavby „Chodník podél sil.
II/236 v obci Roztoky“. Zadávací dokumentace
je přílohou zápisu a bude zveřejněna na profilu
zadavatele stavby obce Roztoky nejpozději do
12. 6. 2020.
Výsledek hlasování: Pro – 8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.

6.3. Projednání zadávacích podmínek pro
výběrové řízení na zhotovitele stavby „Chodník
podél sil. II/236 v obci Roztoky“
Zastupitelé obce schválili zahájení výběrového
řízení ještě před vydáním stavebního povolení.
Výstavba se musí zahájit co nejdříve, aby byly
dodrženy termíny. Starostka potvrdila, že žádost o
souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve
vlastnictví Středočeského kraje byla dle požadavku
zaslána na Krajskou správu a údržbu silnic
Středočeského kraje, ale neví, kdy rada zasedá a
kdy bude žádost obce projednávat. Pan Vostatek
doplnil, že rada na KÚ zasedá každý týden. Až obec
obdrží vyjádření a bude zpracován projekt pro
veřejné osvětlení kolem chodníku, lze podat žádost
na stavební úřad na Křivoklátě (pro povolení
výstavby nového veř. osvětlení) a na odbor dopravy
do Rakovníka. Stavba by měla být realizována
současně s umístěním lamp veřejného osvětlení.
Starostka dále uvedla, že byla do zadávacích
podmínek dána podmínka, že pokud se nepodaří
získat stavební povolení do 26. 7., bude se muset
stavba odložit na jaro. Dle projektanta bude stavba
trvat 3 měsíce, musí být hotovo do konce října
z důvodu zimní údržby silnic. Nabídky se budou
moci podávat do 15. 7. Pan Melč se dotazoval,
proč není možné podat žádost o stavební povolení
už nyní? Paní starostka konzultovala situaci s paní
XXXXXX z odboru dopravy. Dle odboru dopravy by
podklady nebyly kompletní a řízení by do doložení
všech podkladů muselo být přerušeno. Následovala
diskuze o možnostech oslovení firem, rychlosti
provedení stavby a možnosti doplnit informaci do
vypsaného probíhajícího výběrového řízení, že obec
už má stavební povolení.
Musejí být splněny podmínky pro prokázání
kvalifikace, podání nabídek bude probíhat
elektronicky do 15. 7. 2020.

Pan Texl navrhl, aby paní starostka zavolala na
KSÚS, kdy by žádost obce mohla být projednávána.
Dále byla paní starostka požádána, zda by obvolala
firmy, které se těmto stavbám věnují, jak jsou na
tom časově, zda by byly schopné stavbu chodníku
stihnout.
7. Podněty a náměty občanů
Pan XXXXX upozornil na to, že už týden nesvítí
pouliční osvětlení. Pan Texl uvedl, že už je
napraveno, nahodil jističe. Paní starostka problém
hlásila ČEZu, ale firma přijede na opravy až po pěti
nahlášených událostech. Mezitím došlo ke zjištění,
že byly vypadlé jističe.
Pan Melč uvedl, že je po obci několik tras
pouličního osvětlení, které nejsou na sobě závislé,
proto nesvítily jen některé části obce.
Dále upozornil zastupitele, aby se podívali, jak
vypadá instalace světel od čističky k nádraží, kde
jsou vypadlé izolátory, celé vedení je zarostlé
větvemi. Musí se to prořezávat. Paní starostka
sdělila, že se trasa prořezávala loni. Dále pan Melč
upozornil na neposekanou trávu na cestičce
k nádraží. Nyní podle pana Melče dělají pracovníci
obce zbytečné práce, které lze díky technice mít
během chvíle hotové. Upozornil, že základní trasy
po obci nejsou udržované, není posekaná tráva. Na
neposekanou trávu podél cestičky k nádraží
upozorňoval pan Melč už dříve, citoval ze zápisu ze
zasedání ZO. Starostka poděkovala za upozornění a
doplnila, že pracovníci obce větve kolem cestičky
k nádraží prořezávali v zimním období. Pan Melč
dále upozornil na chybějící kostky na schodech
k nádraží z Chaloupek, což také již zmiňoval na
předchozích zasedáních. Navrhuje opravu udělat co
nejdříve, dokud to nemá takový rozsah.

Na základě usnesení č. 2020/05/27 – 9 byly
zpracovány podmínky pro výběrové řízení na
stavbu chodníku.
Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
chodníku obsahuje tyto části:
1. Výzvu k podání nabídek
2. Krycí list nabídky
3. Čestné prohlášení pro prokázání základní
způsobilosti (vzor)
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Pan XXXXX se dotazoval, zda je součástí
zadávacích podmínek k realizaci chodníku také
uvedeno, že může být ze strany zadavatele – obce
výběrové řízení zrušeno. Zda má obec tzv. ,,zadní
vrátka“. V případě podání předražené nabídky
jedinou firmou by to obec zavazovalo vybudovat
chodník s vysokou cenou. Doplnil, že teď není
vhodné období k provedení stavby a bylo by
vhodnější mít možnost výběrové řízení zrušit. Paní
starostka poděkovala za připomínku a prověřila
dokument,
potvrdila,
že
to
v zadávacích
podmínkách uvedeno je.

-

-

Paní Bednaříková se ptala na žádost paní XXXXX,
kde je Ježíš z křížku. Paní starostka uvedla, že se
obnovuje, ošetřuje. Při sejmutí byla nalezena
schránka, která byla doplněna o další schránku ze
současnosti s dopisem, mincemi a výtiskem
Roztockých listů. Po natření bude vráceno zpět na
kříž. Zastupitelům byly předloženy fotografie
z opravy. Oprava celého křížku včetně podstavce
vyjde na 78 000,-.
Pan Melč uvedl, že je to zbytečná práce, Ježíš byl
natřený. Zbytečně se vyhazují peníze. Přitom
prostranství kolem kříže je neupravené, přerostlé
habry a lípa není upravena. Starostka uvedla, že
úprava lípy je práce pro odborníky, arboristy. Pan
Melč nesouhlasil, habry by podle něj zvládli
ostříhat obecní pracovníci.

-

-

-

-

8. Diskuze
Paní Egertová se zeptala, jak to vypadá se zrcadlem
u XXXX. Paní starostka uvedla, že práce je zadaná,
ale firma dosud neprovedla. Dále bylo
konstatováno, že zrcadlo na mostě není seřízené.
Další diskuze proběhla během jednání u daných
bodů.

Shrnutí veřejného jednání

-

-

Zastupitelstvo obce revokuje:
usnesení č. 2020/05/27-13 přijaté dne 27. 5. 2020
usnesení č. 2020/05/27-14 přijaté dne 27. 5. 2020
Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovatelkami zápisu paní Evu Bednaříkovou a
paní Mgr. Lucii Jedličkovou
zapisovatelkou jednání Lucii Kolbekovu, DiS.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky pro
zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
s názvem
,, Stavební úpravy a rekonstrukce
kuchyně Roztoky č.p. 193“
rozpočtové opatření č. 5/2020
Seznam příloh:
rozpočtové opatření č. 5/2020
zadávací dokumentace „Chodník podél sil. II/236
v obci Roztoky“
protokol o otevírání obálek s nabídkami, Zpráva o
hodnocení nabídek, Rozhodnutí o výběru
dodavatele k veřejné zakázce ,,Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p. 193“:
Následující zasedání zastupitelstva se bude konat na
konci června - nejdříve 25. 6. nebo 29. 6. Schůze
byla ukončena v 1945 hod.
V Roztokách dne 8. 6. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Mgr. Lucie
Jedličková
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek

9. Závěr

-

posoudilo návrh závěrečného účtu za rok 2019,
nevzneslo požadavek podklady doplnit
vyhlásit VŘ uveřejněním výzvy k podání nabídek
na zakázku malého rozsahu včetně zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
„Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“

…………………………………………………………………………

Zastupitelstvo obce schválilo:
program jednání
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem
společností
IMPERCOMM
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
rozpočtové opatření č. 6/2020
záměr propachtovat pozemky č. 510/2 o výměře 2
280 m2, 512/6 o výměře 963 m2, 512/8 o výměře 4
531 m2, 518/4 o výměře 4 648 m2, 518/6 o výměře
4 515 m2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
posoudilo návrh účetní závěrky za rok 2019,
nevzneslo požadavek podklady doplnit

Knihovna
V souvislosti
s rekonstrukcí
školní jídelny došlo k přerušení
provozu místní knihovny.
Knihovna je zcela uzavřena a
její znovuotevření je plánováno na poslední
srpnový týden.
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ROZVOLŇOVÁNÍ I NA SILNICÍCH
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Od posledního článku, tedy od poloviny dubna, roztočtí hasiči i z důvodu hygienických opatření více než
měsíc neopustili svou základnu. Až 14. května navečer je operační středisko povolalo k údajnému požáru
kotelny na Velké Bukové. Po příjezdu na místo naštěstí zjistili, že se jedná jen o páru z přetopeného kotle.
Hasiči vybrali rozžhavené dřevo z kotle a prostor kotelny odvětrali. O 10 dní později, v neděli dopoledne, už
hořelo skutečně. V tomto případě se jednalo o osobní vozidlo Citroën, které vzplálo cestou na silnici mezi
Městečkem a Rakovníkem. Roztočtí společně s rakovnickými hasiči dostali sice požár velmi rychle pod
kontrolu, ale ten do té doby stačil napáchat na motoru i interiéru vozidla neopravitelné škody.
Od 25. května, tedy za uplynulý měsíc, se už zase roztočtí hasiči téměř nezastavili. Zaměstnávali je
především řidiči, kteří zřejmě rozvolňování hygienických opatření tak nějak převedli i na silnice. První byla
74 letá žena, která v pondělním odpoledni v mírné zatáčce nad
Zbečnem směrem na Roztoky nezvládla svůj Renault Twingo
a po vyvrácení stromu s ním skončila na kraji pole. Nic
vážného se jí naštěstí nestalo, jen vozidlo je na odpis. Druhého
června pokračovali roztočtí společně s rakovnickými
v odstraňování následků další dopravní nehody, při které se na
silnici z Městečka do Rakovníka na úrovni Dvora Míče čelně
střetla dvě osobní vozidla. Hasiči, roztočtí i rakovničtí, se
jednak věnovali pomoci záchranářům při ošetřování zraněných
řidičů, a také havarovaným vozidlům, z nichž po srážce
unikaly provozní kapaliny. Po transportu zraněných osob
z místa a dokumentaci nehody pomohli roztočtí s naložením
vozidel na odtahovky a douklidili komunikaci.
O tři dny později dopoledne zaměstnal roztocké spolu
s rakovnickými hasiči zlomený strom, který spadl
v Křivoklátě-Děčích na střechu chaty a nechtěl dolů. Až
vhodné použití nástavného žebříku, motorové pily a lana mu
ze střechy pomohlo bezpečně na zem bez dalších větších škod.
Týž den v podvečer zaměstnal stejné hasiče řidič dodávky,
který údajně na mokré vozovce dostal smyk a po kotrmelci s ní skončil v louce koly vzhůru na tradičním místě
– v zatáčce u hájovny Beraník. Při poměrně hrozivé nehodě se ale jen s drobnými oděrkami z vozidla dostal a
nechal následně roztockými záchranáři ošetřit. Hasiči na místě nejprve provedli jen protipožární opatření a po
zadokumentování nehody dopravními policisty dodávku převrátili na kola. Po zajištění úniku oleje se vrátili
zpět na základnu.
Hned další den večer se museli roztočtí společně se stochovskými hasiči zabývat dalším dopravním
problémem. Tentokrát se na poměrně rovném úseku silnice směrem od Lán při výjezdu z lesa před Požáry střetl
skútr se srnkou. Řidiče na místě ošetřili roztočtí záchranáři a na další vyšetření odvezli do nemocnice
v Rakovníku. Srnka si zřejmě musela pomoci sama. Ve čtvrtek 18. června se roztockým a pro změnu jejich
hořovickým kolegům postaral o práci polský řidič kamionu, který s tahačem a návěsem nezvládl vyhýbací
manévr a skončil v příkopu silnice vedoucí od Broum do Skryjí. K jeho štěstí se nezranil a ani z vozidla
nezačaly unikat provozní kapaliny, pro hasiče tedy více méně akce bez práce. Po příjezdu dopravních policistů
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a firmy zajišťující vyprošťování nákladních vozidel se hasiči po více než hodině zbytečně ztraceného času
vydali zpět na své základny.
Ani o třetím červnovém víkendu neměli hasiči klid. Nejprve je v půlnoci ze soboty na neděli zaměstnal
řidič bílé Škody Fabia, který ovlivněn alkoholem nezvládl levotočivou zatáčku „u lip“ nad Roztokami a skončil
vozidlem v polovině vozovky na střeše. Z vozidla nezraněný vylezl sám ještě před příjezdem roztockých
policistů a následně hasičů. Ti museli zajistit opatření proti požáru odpojením autobaterie a připraveným
hasicím přístrojem a také zachytit unikající provozní kapaliny. Do příjezdu dopravních policistů pak řídili
v místě nehody kyvadlově provoz. Tradičně po zadokumentování nehody vozidlo otočili zpět na kola, odstranili
mimo komunikaci a uklidili vozovku od ulomených částí vozidla a olejem nasáklých sorbentů. Po více než
dvou hodinách se teprve mohli vrátit na svou základnu. Ještě týž den odpoledne je znovu zaměstnala dopravní
nehoda. Tentokrát přehlédl řidič osobního vozidla odbočujícího vlevo ze silnice z Městečka do Rakovníka
protijedoucího motorkáře, který do něj čelně narazil. Po pádu a krátkém bezvědomí ho prvotně ošetřili
rakovničtí spolu s leteckými záchranáři a policisty, kteří byli na místě jako první. Následně ho vrtulník
transportoval na další vyšetření do jedné z pražských nemocnic. Roztočtí spolu s rakovnickými hasiči na místě
zajišťovali uzavření silnice a opatření proti vzniku požáru, který díky velkému množství vyteklého benzínu
z motocyklu hrozil. Současně zajistili odpojení akumulátorů na obou havarovaných vozidlech a také
zachycování úniku dalších provozních kapalin. Po vyšetření poměrně jasné příčiny nehody a její dokumentaci
hasiči obě vozidla odstranili mimo komunikace a po zametení úlomků a nasáklých sorbentů se ujali plynulého
rozjetí kolon, které se v obou směrech za více než hodinu a půl na silnici vytvořily. Poté se vrátili na své
základny.
Zatím naposledy museli roztočtí vyjet v pondělí 22. června dopoledne na odstranění akátu, který se
z prudké stráně zřítil na silnici z Roztok do Karlovy Vsi a asi 200 metrů před „Farmou“ zabránil průjezdu
vozidel. Hasiči kmen stromu postupně rozřezali a odstranili mimo komunikaci. Zbývající větve zaklesnuté a
visící ve stromě u potoka Klucná jim pomohli odstranit jejich kolegové z Rakovníka. Pak už nastal čas na jejich
návrat zpět na základnu.
Už podle výše uvedeného je zřejmé, že i díky rozvolňování hygienických opatření opět narůstá provoz a
s ním ruku v ruce i nehodovost. Roli evidentně hrají rychlé změny počasí, tedy změny povrchů vozovek, a také
rychlé jízda a nepozornost řidičů. Jezděte proto opatrně a sledujte, co se kolem vás děje! Jednak by to mělo být
ve vašem zájmu a hasičům tím pak ušetříte přinejmenším čas a častokrát i zbytečnou práci a starosti.
za JPO II a SDH Roztoky
Foto: archiv hasiči
Jan Pokorný
……………………………………….……………………………………………………………………………..

Barevný svět přírody
Dne 11. 6. 2020 proběhla v prostorách budovy obecního úřadu Roztoky vernisáž výstavy výtvarného kroužku
Barvínek. Téma pro školní rok bylo „Barevný svět přírody“.
Vernisáž zorganizovala lektorka výtvarného
kroužku, paní Helena Nedbalová. Všechny děti,
které kroužek navštěvují a akce se zúčastnily,
byly odměněny. Návštěvníci mohli hlasovat pro
3 nejpovedenější díla z vystavených 57 obrázků.
Na prvním místě se umístila Jůlie Pechová, druhá
příčka patřila Alžbětě Nedbalové. Třetí místo
obsadil Oskar Nedbal a Matěj Valtr. Na čtvrtém
místě se umístily Adéla Beranová, Kristýna
Krumniklová, Daniel Vaněk a Gabriela Vaňková.
V prostorách budovy obecního úřadu si můžete
obrázky prohlédnout během celého roku.
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Květen a červen v MŠ
Po přerušení provozu MŠ z důvodu koronavirové infekce jsme mohli znovu otevřít 18. května. Dětí chodilo
méně, takže bylo dost prostoru na individuální procvičování znalostí a dovedností jednotlivých dětí - hlavně u
předškoláků. Ještě před otevřením probíhal zápis do MŠ – letos bohužel bez přítomnosti nových malých
školáčků, takže na osobní setkání
s nimi se můžeme těšit až v září.
Naopak pro naše předškoláky jsme
mohli
zrealizovat
poslední
fotografování, takže se v Coopu
můžete
potěšit
se
šikovnými
roztomilými skřítky. Jsme moc rádi,
že se pro ně mohlo uskutečnit i
slavnostní rozloučení, které letos
proběhlo již začátkem června na
zahradě MŠ. Počasí nám přálo, bylo
to nové, milé a spontánní. Děti si
doma s rodiči nebo ve školce s paní
učitelkami
připravily
několik
básniček a písniček, aby alespoň
trošku mohly předvést, co už
dovedou. Každý byl za své snažení v MŠ odměněn školkovým vysvědčením, pamětním listem a malým
dárečkem a paní starostkou byl pasován na školáka a vymeten ze školky. Paní ředitelka z roztocké školy s paní
učitelkou z 1. třídy děti ujistily, že už se na ně ve škole těší. Všichni jsme jim popřáli, aby je nové učení bavilo
a aby jim to pěkně šlo. Všem to moc slušelo a k slzičkám nebylo daleko. Jen nás trošku mrzelo, že se z různých
důvodů nemohly dostavit tři děti. Ale o své první vysvědčení ani dárečky nepřišly.
Začátkem června jsme si ve školce
společně užili pohádkový dětský
den s plněním úkolů na stanovištích
ve třídách i na zahradě. Děti
navštívila královna pohádkové říše a
prosila je o pomoc. Zlý čaroděj jí
chtěl připravit o moc a pohádky
pomíchat. Děti ale splněním různých
úkolů pohádky zachránily a
královna je za to odměnila. Udatní
princové šplhali po hradbách a
zachraňovali
spící
Šípkovou
Růženku. Ztracený Koblížek se nám
povedlo s padákem poslat zpátky do
pohádky. Budulínkovi jsme zase
pomáhali
s hráškem.
Mašinka
Tomáš jezdila po balanční trati a
nevykolejila. Vodník Barbora chtěl nalákat Josefku na pentličky, ale neuspěl. Hasič Sam uhasil s pomocí
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kamaráda malý požár. U Boba a Bobka se strefovalo míčkem do klobouku. S Malou čarodějnicí se létalo na
koštěti. Děti pomáhaly Ferdovi stavět mraveniště. Bystrozraký zase maloval poslepu na tabuli. A po zahradě se
nám procházel i Kocour v botách, tratí rychle prokličkoval Blesk McQueen a na pískovišti se pomáhalo
Bořkovi…
Byli jsme rádi i za těch pár týdnů, kdy jsme se mohli všichni opět setkávat, a myslím si, že jsme si je pěkně
užili. Povídali jsme si o kytičkách, o broučcích, o vodě a stihli jsme i namalovat krásné obrázky nebo vyrobit
milé berušky a žabičky. A s našimi obrázky jsme měli velký úspěch. Ve výtvarné soutěži Požární ochrana
očima dětí byly oceněny hned tři obrázky našich talentovaných malířů. V myslivecké soutěži Mé toulky za
zvěří se porotcům líbily dva obrázky. A ve výtvarné soutěži vyhlašované Rabasovou galerií byly dva obrázky
z naší MŠ vybrány do virtuální výstavy. Další moc povedené obrázky jsme poslali do výtvarné soutěže
Ministerstva vnitra. Vyhodnocení proběhne až o prázdninách, tak můžete společně s námi držet palce. Pěkné
obrázky našich malířů motivované pohádkou O Otesánkovi budou i v připravovaném kalendáři „Z pohádky do
pohádky“.
Provoz MŠ musel být bohužel opět přerušen 10. června z důvodu plánované realizace přestavby kuchyně.
Všichni si přejeme, aby se vše podařilo a rekonstrukce proběhla hladce a rychle, abychom se co nejdříve opět
mohli společně ve školce sejít. A Vám všichni ze školky přejeme pěkné léto, hodně zdraví a užívejte si krásné
chvíle s Vašimi dětmi.
Foto: archiv školky

G.T.

Tradice nedáme!
I když i ta naše škola má značně omezený
provoz, rozhodli jsme se správně. Učit se sice
dá na příklad „po skypu“, ale takové tradice,
jako Pasování prvňáčků na čtenáře a Loučení
s pátou třídou, to bude chtít jiné řešení!
A tak jsme se ve čtvrtek 25. června sešli
pěkně naživo. Kdo my? Vezmu to ve zkratce:
Hlavní role:

- 15 prvňáčků a 9 páťáků ZŠ a
MŠ
Roztoky
- král Písmenkář
- ředitelka
školy
paní
Bulantová, zároveň i třídní
páťáků
- učitelka
prvňáčků
paní
Pokorná

Vedlejší role: učitelky a asistentky
Kompars: rodiče, prarodiče, ostatní příslušníci
rodin, přátelé dětí a školy
Kamera: pan Milan Bednařík
Lokalita: hrad Křivoklát – Královský sál
Poděkování: správě hradu, jmenovitě paní
Škodové
Foto: archiv školy

ZJ
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ROZTOKY TO ROZTOČÍ

1. ročník – Roztocké pivní slavnosti

sobota 18.7.2020 od 12:00 do 23:30
za účasti až 10 minipivovarů (Chříč, Pioneer beer, atd)
vystoupí více jak 5 kapel (Brass band, Blues Hoppers, Blondýna, atd.)
pivní soutěže o ceny, 12 - 17hod program pro mládež (poníci, malování na obličej, atd.)
stanové městečko, občerstvení zajištěno
prvních 100 návštěvníků obdrží voucher na pivo zdarma
ROZTOKY - Areál fotbalového hřiště u jezu

TJ Roztoky, z.s., oddíl kopané, Vás zve na koncert skupiny

sobota 25.7.2020 od 21:00
tradiční 4 hodinová tancovačka legendární kapely
Areál fotbalového hřiště u jezu
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2020 - XXVII. ročník
Cena 5,- Kč
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Foto na titulní straně:
Archiv ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
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