OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

Ojedinělou výstavu obrazů a dalších
výtvorů
roztockého

z

různých
malíře

materiálů

pana

Jiřího

Poláka byla možné vidět přímo na
jeho zahradě v Roztokách, v týdnu
od 10. 8. do 14. 8. 2020.

7-8/2020

evize komínů
V pátek 25. 9. 2020 proběhne v obci
Roztoky čištění komínů. Zájemci se mohou
hlásit osobně nebo telefonicky (tel. 313 558 113)
na OÚ do úterý 22. 9. 2020. Službu poskytne
firma Kominictví Staňková – ROL Rakovník.
Ceny: čištění 1 spalinové cesty – 300,- Kč;
kontrola 1 spalinové cesty – 400,- Kč; kontrola a
čištění 1 spalinové cesty – 600,- Kč; revize
spalinové cesty – 1 500,- Kč.
O provedené kontrole a čištění bude vydána
písemná zpráva. Uvedené ceny jsou garantovány
pouze
zájemcům,
kteří
se
objednají
prostřednictvím úřadu.

V

olby
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
se budou konat 2. a 3. října 2020. Volební okrsek
bude jeden, a to v místnosti školní družiny
v budově ZŠ Roztoky.

R

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

O

ontrola kotlů
Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva
proběhne ve dnech 20. 10. 2020 – 21. 10.
2020. Ceny: kontrola kotle na tuhá paliva – 1 350
Kč včetně DPH a dopravy. Kontrola spalinové
cesty + čištění – 600 Kč včetně DPH a dopravy.
Tel. číslo pro objednání: 734 442 762 (PO – PÁ
8:00 – 16:30). Kontrolu organizuje firma TPT
SERVIS s.r.o. IČ: 01956752. Obdržíte protokol o
provedené kontrole. Více na www.tptservis.cz

K

osvícenská zábava
V sobotu 17. 10. 2020 se bude v Hotelu
Roztoky konat posvícenská zábava. K tanci a
poslechu zahraje Kastelán. Cena vstupného 120,Kč. Tradiční pěkná hodinka k posezení bude
v pondělí 19. 10. 2020 od 9:00hod.

P

ítání občánků
Pokud máte děťátko narozené v roce 2019
nebo v roce 2020, a máte zájem zúčastnit se
přivítání miminka jako občánka Roztok,
odevzdejte prosím vyplněnou přihlášku do
kanceláře OÚ (možno vyplnit v kanceláři nebo na
stránkách obce). Vítání proběhne v sobotu 10. 10.
2020. Přihlášky je nutné odevzdat do 14. 9. 2020.
Bez vyplněné přihlášky vám nebude možné zaslat
pozvánku a vy se tak nebudete moci přivítání
zúčastnit.

V

právce sběrného dvora
Obec Roztoky hledá správce sběrného dvora.
Nabízí dohodu o pracovní činnosti na úvazek
5 hod. týdně, ohodnocen 3 000 Kč měsíčně.
Provozní doba sb. dvora je: úterý 14-16 hod.,
sobota 9-12 hod. Náplní práce je přebírání a
koordinace třídění odpadu ve sběrném dvoře,
výběr poplatků, kompletní zajištění pořádku ve
sběrném dvoře a jeho prostranství, spolupráce a
řízení odvozu odpadu s technickými zaměstnanci
obce a externími firmami. Požadujeme: věk min.
18 let, zdravotní způsobilost ke zvládnutí těžkých
břemen, zručnost, samostatnost, zodpovědnost,
spolehlivost a časová flexibilita. Nástup od září.
Uchazeči se mohou hlásit osobně na OÚ nebo
písemně na adrese Obec Roztoky, Roztoky 128,
270 23 Křivoklát. Uchazeč předloží životopis
s kontaktními údaji.

S

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 dalších, neváhejte vyplnit formulář (ke
stažení na webových stránkách obce nebo jej lze
vyplnit v kanceláři obecního úřadu).

I
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Zápis č. 19/2020 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Roztoky konaného dne
25. 6. 2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Roztoky
Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr.
Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin
Mikovec, Ing. Lenka Peterková, Mgr. Tomáš
Vostatek, Roman Texl, Jaroslav Nedbal
Počet přítomných občanů: 11
Zapisovatelka: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Martin
Mikovec

2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla ověřovateli zápisu z jednání
paní Lenku Egertovou a pana Martina Mikovce,
zapisovatelkou z jednání navrhla paní Lucii
Kolbekovou, DiS.
Usnesení č. 2020/06/25 — 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku
Egertovou a pana Martina Mikovce. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou,
DiS.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 19:00 hod., přivítala
všechny přítomné, řídila průběh jednání. Uvedla, že
jednání bylo svoláno na základě pozvánky, která
byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po
dobu 7 dnů na úřední desce a na elektronické úřední
desce na internetu. Dále konstatovala, že je
přítomno 7 zastupitelů z 9 a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Upozornila, že z jednání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu
zápisu.
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
6. Projednání účetní závěrky a závěrečného
účtu obce za rok 2019
7. Projednání upraveného požadavku č. 29 do
nového územního plánu
8. Pozemkové záležitosti
8.1. pacht pozemků p.č. 510/2, 512/6, 512/8,
518/4, 518/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
8.2. revokace částí usnesení č. 7.1.8/12/2015 a 7.2.- 8/12/2015
8.3. projednání záměru propachtování částí
pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu
9. Projednání zavedení systému „D2D“
odpadového hospodářství
10. Různé
11. Podněty a náměty občanů
12. Diskuze
13. Závěr

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
U tohoto bodu jednání starostka uvedla, že
vzhledem k častým výtkám k zápisu ze zasedání a
na doporučení kontroly z Ministerstva vnitra byl
tento bod přidán do programu jednání.
Dle jednacího řádu zastupitelstva jsou námitky
k zápisu přijímány písemně. Vyzvala přítomné, zda
má k minulému zápisu ze zasedání někdo písemnou
námitku. Dle sdělení kontroly by měly být námitky
projednány.
Paní Jedličková ústně upozornila, že v zápise č.
17/2020 u bodu 10 Projednávání požadavků
k zadání nového územního plánu v diskusi u
požadavku č. 27.2 (Čechovi) nebyla uvedena její
reakce, že tento požadavek podala paní starostka, a
ne celá obec. Dále nejsou uvedeny důvody
nesouhlasu s tímto požadavkem.
Pan Melč uvedl, že připomínky a námitky budou
vždy, protože zápis není přesný a je upraven dle
paní starostky. Upozornil na v zápisu uvedené
vyjádření pana Mikovce, že vyzval pana Melče
k opakování „výhružky“ ohledně využití jeho
pozemků pro překládání odpadů. Nejednalo se o
výhružku, nýbrž o konstatování o možném využití
pozemku.
Pan Melč uvedl, že obdržel zvukový záznam zápisu
č. 17/2020 a v časovém úseku 1:02:18 až 1:02:40 je
zřejmé, že nevyžadoval zprávu auditorek, ale jejich
vyjádření. Zpráva auditorek má zákonem stanovené
náležitosti a je časově náročnější, proto požadoval
pouze vyjádření, kde by bylo konstatováno, že vše je
v pořádku, popř. doporučena odborem kontroly
Krajského úřadu mimořádná kontrola. Zastupitelé
následně v zápise č. 18/2020 usnesení revokovali.
Starostka uvedla, že bylo zapsáno dle odposlechu
z nahrávky.
V diskuzi bylo připomenuto, že námitky se mají
uvádět písemně, jak uvádí Jednací řád obce.
V minulosti zápis před uveřejněním kontrolovali
všichni zastupitelé, nyní jej kontrolují jen
ověřovatelé se starostkou a místostarostou. Paní
Jedličková uvedla, že zápisy jsou upravovány

Usnesení č. 2020/06/25 — 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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starostkou v její prospěch. Starostka toto odmítla,
často i po ověřovatelích zachytí zjevné chyby a kvůli
častým neshodám v textu zápisů navrhla, aby zápisy
byly jen o usneseních, bez diskuzí. Takto to již bylo
v minulosti navrhováno. Občané se mohou osobně
veřejných zasedání účastnit.
Pan Melč požádal o úředně ověřený přepis
záznamu zápisu č. 17/2020 uvedeného časového
úseku. Na otázku paní starostky, od koho a jak
takový přepis má vypadat uvedl, že jej provede paní
starostka. Paní Jedličková uvedla, že námitky musí
být podané v písemné formě, pokud tak není, nemusí
se hlasovat o zápisu. Paní starostka vyjádřila
pochybnost při schvalování zápisu, jen ke kterému
jsou předloženy námitky. Zápisy by podle ní měly
být schvalovány všechny i ty bez námitek. Vzhledem
k ústním námitkám k předchozím zápisům bylo
zastupiteli pouze požadováno jejich uvedení do
zápisu, a ne schválení zápisu z minulého zasedání.
V 19:20 přišel p. Jaroslav Nedbal a v 19:30 se
dostavil pan Roman Texl, všichni zastupitelé byli
přítomni.

dokumentaci.
Proběhla
diskuze
k dodatečnému
doložení
stavebního
deníku, který nebyl panem Melčem při
předávání úřadu v roce 2014 starostce
předán. Další postup bude projednán na
pracovní schůzce – úkol splněn.
• Nechat prověřit vodní zdroje v obci Karlov –
zadáno panu Drahoňovskému, nabídky
zastupitelstvo obdrželo, viz bod jednání
10.4. – úkol trvá
• Vstoupit do jednání s Prokůpkovými o
odprodeji uličky do majetku obce –dopis byl
odeslán, odpověď dosud obec neobdržela –
úkol splněn

4. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení přednesla členka kontrolního
výboru, paní Lucie Jedličková. Zpráva kontrolního
výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Úkoly
trvající
z předchozích
zasedání
zastupitelstva:
• Vypracovat geometrický plán na pozemku č.
234/49 v majetku obce a pozemku č. 234/50 v
majetku pana Kohouta do konce února 2020 –
starostka zadala geodetovi, ale v současné
době nelze splnit, neboť se při zaměření
zjistilo, že pozemky nejsou zaměřeny
přesně a musí se nejdříve nepřesnosti
napravit na katastrálním úřadě, po
zpřesnění lze udělat nový geometrický plán
– úkol trvá.
• Nechat prověřit kolaudaci teplovodní přípojky
pro restauraci U Křížku – starostka uvedla,
že kolaudace teplovodní přípojky v
minulosti nebyla provedena. Projekt
teplovodní
přípojky,
který
nechala
starostka
dodatečně
zpracovat
ve
spolupráci s projektantem Vondříčkem a
realizátorem
p.
Slapničkou
dostali
zastupitelé k vyjádření. Kromě pana Melče
však nikdo nebyl u realizace. Zpracovaný
projekt pro podání na stavební úřad, není
dle pana Melče dle skutečnosti, pan Melč
uvedl, že přípojka nebyla provedena dle
projektu. Pan Mikovec upozornil na to, že
původní projektová dokumentace byla
změněna, o čemž nebyl žádný záznam ve
stavebním
deníku
ani
v přiložené

• Obvolat firmy, které by mohly udělat chodník
– starostka se informovala u obcí
z blízkého okolí – Broumy a Hýskov, které
v minulosti realizovaly chodníky a seznam
firem předložila zpracovateli VŘ – úkol
splněn.

• KSÚS k akci ,,Chodník podél sil. II/236
v obci Roztoky“ kdy bude řešeno? –
zjišťováno, ale zatím to není připravené
k projednání rady, vyřizují žádosti zaslané
před námi, nebyl sdělen termín ani
orientační – úkol splněn, doporučeno i
nadále urgovat

Usnesení č. 2020/06/25 – 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.
5. Kontrola hospodaření
Starostka seznámila přítomné s přehledem příjmů,
výdajů a stavem účtů obce.
Příjmy 1 – 23. 6. 2020
9 316 054, 98 Kč
Výdaje 1 – 23. 6. 2020
5 541 578, 73 Kč
Stav účtu k 25. 6. 2020 ČS
17 812 035, 36 Kč
ČNB 14 950 982, 26 Kč
Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 17. 6. 2020 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 7/2020, které se týkalo
převodu částek: 200,- Kč - z § 6171 správa na §
3639 - územní rozvoj - nákup pozemku (1 m2 od
paní Urbanové)
13 000,- Kč - z § 6171 správa na §
3111 - MŠ - nákup herních prvků (zastínění
pískoviště)
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
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Usnesení č. 2020/06/25 — 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
7/2020, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starostka uvedla, že zastupitelé obdrželi žádost na
znovuzařazení projednání požadavku manželů
Hruškových, resp. jejich zástupce pana Syručka. Na
zasedání dne 27. 5. 2020 nebyl schválen požadavek
na změnu využití ploch pozemků p.č. 115/5, 115/6,
117, 118,119, 123/3 na plochy pro bytovou
výstavbu nebo pro plochy smíšené obytné
venkovské.
Před
projednáváním
požadavku
manželů
Hruškových měli zastupitelé upravený požadavek
v přípravných materiálech, ale projednal se jen
původní požadavek. Na základě vyjádření CHKO
Křivoklátsko k využití celého území pro bydlení,
podnikání a služby byl původní rozsah požadavku
upraven pouze o část pozemků p.č. 117, 118, 119 a
120/3. Plochu by tvořil pás orientovaný na severjih, cca 30 m široký, navazující na stávající hranici
plochy BV2. Zbytek pozemků by měl zůstat
nezastavitelný např. jako zahrady a sady nebo zeleň
soukromá. Pozemky pč. 115/5 a 115/6 by i nadále
měly tvořit zelený izolační pás oddělující plochu
hřbitova. Vnější hranice pásu by měla maximálně
tvořit linii mezi současně zastavěnými plochami a
plochou BV9 v současně planém ÚP.

6. Projednání
účetní
závěrky a
závěrečného účtu obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Účetní
závěrkou za rok 2019, tj. výkazy vyhotovenými ke
dni 31. 12. 2019 a to: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát,
Příloha, Inventarizační zpráva roku 2019 a Zprávou
o kontrole hospodaření, provedené Středočeským
krajem.
Zastupitelstvo
bylo
seznámeno
s hospodářským výsledkem obce za rok 2019 ve
výši 6 907 642, 18 Kč. Po schválení závěrky bude
v roce 2020 tento hospodářský výsledek přeúčtován
na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let.
Usnesení č. 2020/06/25 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky po vyhodnocení výše uvedených
dokumentů schvaluje účetní závěrku obce
Roztoky za rok 2019, včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2019,
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Markéta
Hruškov
á, Pavel
Hruška;
zastoupe
ni
Vl.
Syručke
m

Zastupitelům obce byl předložen návrh závěrečného
účtu, jehož nedílnou součástí jsou:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samospráv. Celků (FIN 2-12), Rozvaha (oba
sestavené k 31. 12. 2019), Roční účetní závěrka
příspěvkové organizace za rok 2019, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 a tabulky finančního vypořádání dotací. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce a
v elektronické podobě na webových stránkách obce
dne 9. 6. 2020 a sejmut dne 25. 6. 2020. K návrhu
závěrečného účtu nebyla žádná připomínka.
Usnesení č. 2020/06/25 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Závěrečný účet obce za rok
2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 6 bylo schváleno.

117,
118,
119,
120/
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NZ/O plocha
zeměděls
ká – orná
půda
NZ/L –
plocha
zeměděls
ká
trvalý
travní
porost
BV
–
plocha
bydlení –
rodinné
domy –
venkovsk
é

bydlení
v RD
(BV)
nebo
plochy
smíšené
obytné –
venkovs
ké (SV)

CHKO –
III. zóna
OP lesa
stará
ekologic
ká zátěž

V diskuzi zastupitelé vytkli starostce, že neobdrželi
podklady k upravenému požadavku, ale pouze
k požadavku původnímu, o kterém se hlasovalo,
přestože upravený požadavek byl podán 24. 2. a
schůzka 27. 5. 2020. Starostka uvedla, že podklady
předávala zastupitelům před zasedáním do
přípravných materiálů na stránky obce, ale na
pracovní schůzce se o upraveném návrhu
zapomněla zmínit. Zastupitelé oponovali tím, že
veškeré
podklady
dostávají
emailem
a
v přípravných materiálech na stránkách obce se
objevily až po konání pracovní schůzky. Starostka

7. Projednání upraveného požadavku č.
29 do nového územního plánu
5

se omluvila za chybu, která vznikla nedopatřením a
dává hlasovat o upraveném požadavku.

GP č. 675-30/2011 na pozemku p.č. 208/3 v částech
208/35 d, 208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38,
208/39, 208/40, 208/41 a na pozemku p.č. 208/2
v částech 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30,
208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c.
K uzavření smlouvy nedošlo z důvodu likvidace
škod způsobených pokácením dřevin. Likvidaci
provedl zájemce o pacht na vlastní náklady, proto
k uzavření smlouvy nedošlo. Zájemce vyzval obec
k podepsání smlouvy, ale k podpisu smlouvy
nedošlo do přiměřeně dlouhé doby (počítá se cca 2
roky) tak, je třeba usnesení revokovat a proces
propachtování u těchto částí pozemků opakovat.

Usnesení č. 2020/06/25 – 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje upravený požadavek poř. č.
29 na pozemcích p.č. 117, 118, 119, 120/3 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu prověřit.
Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Nedbal, Texl, Vostatek) Proti
– 2- (Mikovec, Peterková) Zdržel se -1- (Melč)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Po hlasování usnesení č. 7 pan Melč uvedl, že se
zdržel hlasování, stejně tak jako u všech ostatních
požadavků. Uvedl, že územní plán obnáší 37 úkonů
a nyní je zastupitelstvo teprve mezi 2. a 3. úkonem,
a ještě není ani zadání. Starostka uvedla, že se bude
zadání vyvěšovat po tomto usnesení.

Usnesení č. 2020/06/25 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky revokuje usnesení č. 7.1.-8/12/2015 pro
pacht pozemků označených GP č. 675-30/2011
v částech označených dle GP jako p.č. 208/35 d,
208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39,
208/40, 208/41 a usnesení č. 7.2.-8/12/2015 pro
pacht pozemků označených GP jako p.č. 208/2
v částech
208/26
a, 208/27,208/28,208/29,
208/30,208/31, 208/32, 208/33, 208/34,208/35 c.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. Pozemkové záležitosti
8.1. Pacht pozemků p.č. 510/2, 512/6,
512/8, 518/4, 518/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
Na minulém zasedání konaném dne 8. 6. 2020 byl
schválen záměr k propachtování pozemků p.č.
510/2, 512/6, 512/8, 518/4, 518/6 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a
desce umožňující dálkový přístup dne 9. 6. 2020 a
sejmut 25. 6. 2020. K propachtování pozemků
přišla žádost od společnosti Karlow-Karlshof a.s.
s nabídkou pachtu za 1 500,- Kč za 1 ha pozemků
za rok. Pozemky se nacházejí nedaleko od
Habrového potoka na Karlově.
Mají zájem o 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. Celkem se jedná o výměru 1,
6937 ha
Paní Egertová navrhla částku 2 000,-- Kč/1 ha/rok.

8.3. Projednání záměru propachtování
částí pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú.
Roztoky u
Křivoklátu
Usnesení č. 2020/06/25 - 10: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr propachtovat část
pozemku p.č. 208/3 dle GP č. 675-30/2011
označeného jako p.č. 208/35 d, 208/26 b, 208/4,
208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a
část pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 67530/2011 jako p.č. 208/26 a, 208/27, 208/28,
208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34,
208/35 c. Zákres je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/06/25 — 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje 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 společnosti Karlow-Karlshof a.s., se
sídlem Karlov 54, 270 23 Roztoky, IČO
25742612 za částku 2 000,- Kč/ha/rok do 31. 12.
2023.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1(Melč)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Projednání zavedení systému „D2D“
odpadového hospodářství
Předpoklad zavedení je od r. 2021 a systém by měl
dle zkušeností z jiných oblastí pomoci více třídit
komunální odpad a tím dosáhnout minimalizace
navyšování celkových nákladů za skládkovné, které
se bude v budoucnu zvyšovat. Nový systém
předpokládá odvoz komunálního odpadu 1x14dní a
odvoz separovaného odpadu (plasty, papír)
v intervalu 1x za měsíc. Odvoz bioodpadu bude
řešen dle individuálního plánu svozové společnosti
a dle požadavků občanů.

8.2. Revokace části usnesení č. 7.1.8/12/2015 a 7.2.-8/12/2015
Tako usnesení se týkala propachtování pozemků
p.č. 208/3 a 208/2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu dle
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Starostka uvedla, že proběhla schůzka představitelů
Marius Pedersen a.s., jak pro zastupitele ve Zbečně,
tak s veřejností v tělocvičně v Roztokách. Občané se
dozvěděli důležité informace k provozu. Zastupitelé
diskutovali především o cenách za tento svoz
odpadu. Žádná konkrétní čísla jim nebyla
předložena.
Zastupitelé se již na pracovní schůzce shodli, že o
zavedení systému „D2D“ budou diskutovat
v červenci až po předložení cen, které v současné
době nemají k dispozici, a proto i přes výzvu
starostky o navrženém schválení zavedení nového
systému svozu odpadů D2D zastupitelstvo
nehlasovalo.

následně starostka navrhla hlasovat, zda se má
v rámci nového územního plánu prověřit
plynofikace pro Roztoky.
Usnesení č. 2020/06/25 - 11: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje novým územním plánem
plynofikaci prověřit.
Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková,
Jedličková, Nedbal, Mikovec, Peterková, Vostatek)
Proti – 0- Zdržel se -3- (Egertová, Texl, Melč)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
10.2. TDI pro stavbu Rekonstrukce OÚ
Roztoky
Paní starostka oslovila TDI a obdržela 2 nabídky:
1. za částku 216 154, 40 Kč s DPH – firma
Ing. Pavel Melicher, Zázvorkova 1997/26,
150 00 Praha 5, IČ: 40811760
2. za částku 216 696, - Kč s DPH – firma
PK.Servin, s.r.o., Plzeňská 224, 267 53
Žebrák, IČ: 26494370
Paní starostka uvedla, že požádala p. Melichera o
kontrolu rozpočtů nabídek VŘ, mimo TDI na
stavbě. Má s panem Melicherem výborné
zkušenosti, je precizní.

10. Různé
10.1. Vodovod – obnova řadu A-1-2-1
Po schůzce se zástupci společnosti RAVOS a
VSOR ohledně důvodů k obnově řadu, vedoucího
po dlážděné ulici kolem OÚ bylo třeba rozhodnout,
zda se obnova této části bude provádět nebo ne.
Obnova řadu by měla být financována z prostředků
VSOR. Rozpočet pro tuto část je 1 017 000,- Kč
bez DPH. Obnovou by měl být vodovodní řad
zkapacitněn na vyšší průměr, aby by splněn
legislativní požadavek a v případě potřeby mohly
být připojeny další objekty kolem. Nyní je napojeno
9 objektů, z toho 2 objekty nevyužívají. V lokalitě
jsou další 4 domy, které by se mohly připojit a
z toho 2 mají již připravenou přípojku.
Základem, proč se ZO problémem zabývá je
komplikované
uložení
dlažby
a
dalších
inženýrských sítí a s tím spojené potenciální
problémy při její obnově po stavbě.
Celý projekt v minulosti schválilo zastupitelstvo
obce usnesením č. 9.2 – 19/6/2018 v tomto znění:
,,Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje projekt
Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu
zpracovaného společností RAVOS s.r.o., Ing.
Kateřinou Ducháčovou ze září 2016 a dodatkem z
května 2017, přepracovaného v březnu 2018.“

Usnesení č. 2020/06/25 - 12: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje technický dozor investora pro
stavbu ,,Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“
pana Ing. Pavla Melichera, Zázvorkova 1997/26,
150 00 Praha 5, IČ: 40811760 za částku 216 154,
40 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.
10.3. Investiční akce
Dne 15.6. byla zahájena stavba kanalizační a
vodovodní přípojky pro MŠ Roztoky. Dnes došlo k
obnažení staré dešťové kanalizace, která vede
v blízkosti starého vedení teplovodu. Kanalizace je
ve spojích otevřena, problematické napojení, návrh
na výměnu za plastovou trubku průměr 250 mm.
Rozpočet pro výměnu 18 m je 64 122,74 s DPH.
Do diskuze se zapojili k zastupitelům i občané, kdy
bylo hlavním tématem cena za novou dešťovou
kanalizaci. Starostka přednesla nabídku - kalkulaci
všech úkonů. Nastali pochybnosti, kdy byly
v předloženém rozpočtu na vícepráce napočítané
částky za již provedené práce (výkopové práce). Po
dlouhé diskuzi starostka konstatovala, zda může
rozhodnout sama. Výše částky spadá do její
kompetence. Zastupitelé nehlasovali o provedení
víceprací a celou záležitost prověří v pondělí v 8:00
hod, kdy bude kontrolní den.

Dle vyjádření společnosti RAVOS je jedním z
hlavních důvodů obnovy vodovodního řadu
protipožární zabezpečení. Vyjádření společnosti
zastupitele o obnově nepřesvědčilo. Během diskuze
se zastupitelé shodli, že o obnovení vodovodního
řadu hlasovat nebudou a požadují od starostky
předložení původní projektové dokumentace, ze
které bude patrna velikost trubky nebo vykopání
sondy u obecního úřadu.
V průběhu zasedání starostka posílala pořizovateli
Územního plánu vyrozumění o hlasování o
upraveném požadavku č. 29. Pořizovatel si ještě
vyžádal upřesnění k případné plynofikaci obce.
K tomu proběhla diskuze s přítomnými občany a
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Rekonstrukce kuchyně byla zahájena 18.6., kuchyni
se řeší i výtah, topení, kolektor.
Paní Jedličková poděkovala paní Egertové a panu
Melčovi, za účast při vyklízení kuchyně ve svém
volném čase, kdy obecní pracovníci dostali za úkol
posekat trávu u řeky před kanoistickými závody a
na vyklízení dorazili později. Dále sdílela situaci,
kdy paní starostka ,,vynadala“ paní Egertové za to,
že zasílá emaily všem zastupitelům a ne jen
starostce. Paní Jedličková nevidí problém v tom,
aby o tom zastupitelé věděli, protože jakékoli
postřehy pomáhají při rozhodování. Paní Egertová
sdělila, že pokud se email nepošle celému
zastupitelstvu, tak paní starostka obvykle neodpoví.
Dále paní starostka informovala, že proběhla
výměna osvětlení v tělocvičně, která byla v plánu
investic.

doktorce veškeré dokumenty potřebné k provozu
ordinace. Lékařka slíbila, že od nového školního
roku ordinaci otevře. Paní Egertová upozornila na
prověření termínu trvání nájmu. Dále se pan Rajtr
dotazoval, jak to vypadá s místním rozhlasem, kdy
v Chaloupkách téměř nefunguje (informace o
COVIDu, schůzka k odpadům). Byla provedena
zkouška, která nedopadla dobře. Nabídku na
rozšíření reproduktorů o dalších 17 ks starostka
dostala za úkol na pracovní poradě prověřit, aby se
rozhlas netloukl. Pan Rajtr zmínil již fungující
systém třídění odpadů v jednotlivých domácnostech
v cizině. Diskuze se odebrala k tématu odpadů, kdy
se jednalo o systému svozu D2D dle nové nabídky.
Paní Egertová informovala na upozornění od
občanů, že u potravin u mostu je potřeba vyspravit
díry recyklátem. Starostka uvedla, že pozemek není
v majetku obce.
Pan Čech informoval o proběhnuté schůzce
s panem Vostatkem, kdy byli u chat nad Permonem.
Upozornil na vyvezený odpad, popel, cihly,
posekanou trávu. Mají zaplacené poplatky za
odpad? Kontroluje se to? Starostka uvedla, že jich
je spousta, kteří nemají zaplaceno. Pytle by měli
odkládat na sběrný dvůr, ale nedodržují to, je to o
lidech.
Pan Prokůpek se dotazoval, jak je zabezpečeno, aby
nezaváželi odpad na sběrný dvůr lidé z okolních
vesnic. Náklady za odvoz pak platí obec z vlastního
rozpočtu. Paní Jedličková uvedla, že bylo navrženo,
aby se občané prokazovali občanským průkazem.
Problém je s tím, že odpad se tam odváží v době,
kdy tam nikdo není.
Pan Prokůpek navrhl
monitorování kamerami a zavedení vyhlášky a
pokutování. Bylo sděleno, že na pracovní poradě i
s Mariusem Pedersenem a.s. se toto řešilo.
Pan Tolman požádal o vyřezání porostu kolem
silnice na nádraží. Starostka uvedla, že jde o
krajskou silnici, která je ve správě KSÚS. Během
diskuze bylo uvedeno, že obsekání tělesa silnice se
řeší pouze do 2 metrů. Starostka zmínila stanovisko
Ministerstva dopravy a požadavek na prořez
převislých větví kolem silnic s okolními obcemi.
Paní Volemanová se dotazovala, zda se
projednávala značka ,,Průjezd zakázán“ do ulice,
kde bydlí. Dožadovala se projednání záležitosti.
Dodala, že by značku všichni uvítali, snížila by se
frekvence průjezdnosti. Starostka doporučila podat
žádost písemně.
Pan Melč se dotazoval, kdo položil kmen stromu na
cestu za Ludmilou. Nyní, kdy začíná sezona a
doprava je na vrcholu. Paní starostka uvedla, že je
to na žádost chatařů z této oblasti a není žádoucí,
aby tudy auta projížděla.

10.4. Karlov – čerpací zkouška
Nabídka studna – čerpání na 24 hodin – 45 375,- Kč
s DPH. Vrt – čerpání 30 dní - 94 755, 10 Kč s DPH.
Během diskuze uvedl pan Melč, že nevidí problém
s prověřením, ale proč se neprověří vrt
v Lipinkách?
Starostka
uvedla,
že
panu
Drahoňovskému předložila dokumenty, které
dostala při předání úřadu od pana Melče, ale dle p.
Drahoňovského tyto dokumenty nepatří ke
zmiňovaným studnám a vrtu na pozemku vedle staré
úpravny na Karlově. Z reakce pana Melče
vyplynulo, že dokumenty patří ke zmíněnému vrtu
v Lipinkách. Pan Melč uvedl, že v Lipinkách se
dělala čerpací zkouška a rozbor vody, když se dělal
Beraník. Ale z důvodu vysokého obsahu těžkých
kovů (Ar, Hg, Cd) se dále nepokračovalo. Navrhl
po odčerpání vody znovu udělat rozbor vody vrtu
v Lipinkách a podle rozboru následně i čerpací
zkoušky.
Usnesení č. 2020/06/25 - 13: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje provedení čerpacích zkoušek
pro studnu na pozemku p.č. 420/6 a vrt na
pozemku p.č. 426/16 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
dle nabídkové ceny 140.130,10 Kč včetně DPH.
V případě, že se během čerpání zjistí, že je zdroj
nedostatečný, zkoušky se přeruší. Nad rámec
této nabídky bude provedeno krátkodobé
čerpání z vrtu Lipinka s následným rozborem
vody na těžké kovy dle dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1(Vostatek)
Usnesení č. 10 bylo schváleno
11. Podněty a náměty občanů
Pan Rajtr se dotazoval, od kdy bude fungovat
lékařská ordinace. Starostka uvedla, že do týdne od
oznámení přerušení provozu ordinace doložila paní

12. Diskuze
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Diskuze proběhla během jednání u daných bodů.

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Závěr
Shrnutí veřejného jednání
Zastupitelstvo obce schválilo:
program jednání
účetní závěrku obce Roztoky za rok 2019, včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2019,
sestavenou ke dni 31. 12. 2019
závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019
a
vyjadřuje
souhlas
s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
upravený požadavek poř.č. 29 na pozemcích p.č.
117, 118, 119, 120/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
prověřit
propachtování pozemků 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 společnosti KarlowKarlshof a.s., se sídlem Karlov 54, 270 23 Roztoky,
IČO 25742612 za částku 2 000,- Kč/ha/rok do 31.
12. 2023
záměr propachtovat část pozemku p.č. 208/3 dle GP
č. 675-30/2011 označeného jako p.č. 208/35 d,
208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39,
208/40, 208/41 a část pozemku p.č. 208/2
označeného dle GP 675 - 30/2011 jako p.č. 208/26
a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32,
208/33, 208/34, 208/35 c
technický
dozor
investora
pro
stavbu
,,Rekonstrukce obecního úřadu“ společnost pana
Ing. Melichera za částku 216 154, 40 Kč s DPH.
provedení čerpacích zkoušek pro studnu na
pozemku p.č. 420/6 a vrt na pozemku p.č. 426/16
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu dle nabídkové ceny
140 130, 10 Kč včetně DPH. V případě, že se
během čerpání zjistí, že je zdroj nedostatečný,
zkoušky se přeruší. Nad rámec této nabídky bude
provedeno krátkodobé čerpání z vrtu Lipinka
s následným rozborem vody na těžké kovy, dle
dokumentace

-

-

-

zpráva kontrolního výboru
rozpočtové opatření č. 7/2020
podklady k účetní závěrce a závěrečnému účtu
upravený zákres k požadavku č. 29
zákres záměru propachtované části pozemku p.č.
208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
Úkoly:
vypracovat geometrický plán na poz.č. 234/49 v
majetku obce a pozemku č. 234/50 v majetku pana
Kohouta
nechat prověřit vodní zdroje v obci Karlov
KSÚS akce ,,Chodník podél sil. II/236 v obci
Roztoky“ - doporučeno urgovat k řešení
předložit původní projektovou dokumentaci, ze
které bude patrna velikost trubky nebo vykopání
sondy u obecního úřadu.
Následující zasedání zastupitelstva je plánováno na
konec července v návaznosti na ukončení
výběrového řízení pro chodník, které probíhá do 15.
7. 2020. Schůze byla ukončena ve 2225 hod.
V Roztokách dne 25. 6. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Martin
Mikovec
Ing. Lenka Peterková – starostka
Mgr. Tomáš Vostatek – místostarosta
Zápis č. 20/2020 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 29. 7.
2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Roztoky
Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr.
Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin
Mikovec, Ing. Lenka Peterková, Mgr. Tomáš
Vostatek, Roman Texl, Jaroslav Nedbal
Počet přítomných občanů: 3
Zapisovatelka: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Roman
Texl
1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 19:05 hod., přivítala
všechny přítomné a řídila průběh jednání. Uvedla,
že jednání bylo svoláno na základě pozvánky, která
byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po
dobu 7 dnů na úřední desce a na elektronické úřední
desce na internetu. Dále konstatovala, že je
přítomno všech 9 zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Upozornila, že z jednání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu
zápisu.
Schválení programu jednání

Zastupitelstvo obce revokuje:
část usnesení č. 7.1.-8/12/2015
část usnesení č. 7.2.-8/12/2015
Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovatele zápisu paní Lenku Egertovou a pana
Martina Mikovce
zapisovatelkou jednání Lucii Kolbekovu, DiS.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kontrolu
usnesení
z předešlých
zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 7/2020
Seznam příloh:
9

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 systému odpadového hospodářství
obce
7. Pozemkové záležitosti
7.1. projednání propachtování částí
pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu
7.2. Karlov – nový kNN čp.154 - Smlouva o
sml. budoucí o zřízení VB a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-6026124/01
7.3. Projednání předkupního práva obce na
část pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu
8. Projednání výsledku VŘ pro projekt
„Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“
9. Projednání výsledku VŘ pro projekt
„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“
10. Podněty a náměty občanů
11. Diskuze
12. Závěr

zasedání č. 17. Písemná námitka je samostatnou
přílohou zápisu.

Usnesení č. 2020/07/29 — 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.

5. Kontrola hospodaření
Starostka seznámila přítomné s přehledem příjmů,
výdajů a stavem účtů obce.

Usnesení č. 2020/07/29 — 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí námitku zastupitele
pana Melče, k bodu tři požaduje přepis
zvukového záznamu do dalšího zasedání
v časovém úseku 1:02:18 až 1:02:40 a k bodu
čtyři námitky navrhuje oddělit úkol od diskuze.
Úkol označit jako splněn a až následně uvést
diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti -0 - Zdržel se –2–
(Melč, Peterková)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního
výboru pan Roman Texl, kde zhodnotil úkoly
z předešlých zasedání. Zpráva kontrolního výboru
je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2020/07/29 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Příjmy 1 – 27. 7. 2020
Výdaje 1 – 27. 7. 2020
Stav účtu k 29.7. 2020

2. Určení ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla ověřovateli zápisu z jednání pana
Romana Texla a paní Evu Bednaříkovou,
zapisovatelkou navrhla paní Lucii Kolbekovou.

10 972 928, 01 Kč
7 579 670, 11 Kč
ČS 16 216 955, 58 Kč
ČNB 15 032 150, 46 Kč

Rozpočtové opatření na vědomí
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 8/2020, které schválila 20. 7. 2020.
Týkalo se navýšení rozpočtu v příjmech a ve
výdajích o částku 5 004,- Kč - dotace ÚP KP
Příbram (VPP), v příjmech pol. 4116 - ostatní
neinvestiční transfery a ve výdajích § 4222 - VPP.

Usnesení č. 2020/07/29 — 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana Romana
Texla a paní Evu Bednaříkovou. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Starostka vyzvala přítomné, zda mají námitky
k zápisu z minulého jednání. Pan Melč předložil
písemnou námitku k zápisu č. 19/2020 ze dne 25. 6.
2020, kterou přítomným přečetla paní starostka.
Následovala diskuze, po které bylo uvedeno, že u
bodu čtyři zápisu z minulého zasedání bude text
upraven tak, že u úkolu bude uvedeno, že byl splněn
a diskuze, která k bodu proběhla bude uvedena
následně mimo stanovený úkol. K bodu tři zápisu
bude proveden přepis zvukového záznamu ze

Převod částek:
- 30 000,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na §
2142 - ubytování a stravování (elektřina)
- 1 200,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na §
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
- 15 000,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na §
3745 - údržba veřejné zeleně (PHM)
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
Usnesení č. 2020/07/29 - 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
8/2020, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -010

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

komunálního odpadu a zavést nějaký bonusový
program. K tomu bude vyvíjet tlak na společnost
Marius Pedersen, a.s. k podrobnému sledování
svozů – především k vážení.

Pan Melč vznesl dotaz, na co je převod 15 tis. Kč
PHM. Po diskuzi se došlo k závěru, aby paní
starostka prověřila převod 15 000 Kč z § 2292
dopravní obslužnost na § 3745 údržba veřejné
zeleně (PHM).

Dále paní starostka uvedla, že každá nemovitost
(vyjma sídliště) obdrží dopis s bližšími informacemi
o možnostech svozu (velikost nádob na odpad) a
cenách s možností vyjádřit se k návrhu velikosti
nádob.

6. Projednání systému odpadového
hospodářství obce
Paní starostka seznámila přítomné s možností
vstupu
do
nového
systému
odpadového
hospodářství.
Společnost Marius Pedersen, a.s., která zajišťuje
v obci
Roztoky
likvidaci
komunálního
i
separovaného odpadu předložila nový návrh na
řešení systému svozu separovaného odpadu. Jde o
svoz plastů, papíru a případně bioodpadu
umístěných v nádobách velikosti běžné popelnice
přímo u každé nemovitosti. Systémem by mělo být
dosaženo vyššího třídění komunálního odpadu a
v důsledku toho náklady na skládkování
komunálního odpadu udržet na co nejnižší úrovni.
ČR je vázána nařízeními EU, které musí plnit a
v odpadovém hospodářství je to zajistit co nejnižší
skládkování odpadu. Což chce docílit neúměrným
zvyšováním poplatků za skládkovné. V západní
Evropě funguje systém třídění přímo u jednotlivých
nemovitostí, které mají přistaveny popelnice na
různé druhy odpadů. Nejčastěji na plasty, bioodpad
a papír.
Marius Pedersen, a.s. přišel s nabídkou zavedení
tohoto systému do obcí Roztoky, Křivoklát a
Zbečno, které společně tvoří oblast komplexního
zajištění likvidace odpadu v rámci obsluhy této
oblasti.
K jednotlivým nemovitostem by měly být
společností MP přistaveny popelnice na plasty o
velikosti 120 l nebo 240 l, dále popelnice na papír o
velkosti 120 l a dle volby i popelnice na bioodpad o
velikosti 120 l nebo 240 l. Kontejnery na plasty, bio
a papír, které jsou nyní po obci rozmístěny, budou
zrušeny s výjimkou sídliště.
Popelnice budou přistaveny zdarma. Plastové
popelnice na směsný komunální odpad (SKO)
umístěné u nemovitostí budou očipovaný. Čip bude
sloužit
k identifikaci
velkosti
popelnice,
k pozdějšímu vážení množství odpadu a též k volbě
způsobu svozu. Pro ty, kteří dosud využívali
kombinovaný svoz směsného komunálního odpadu
kvůli likvidaci popela, bude možnost v zimním
období přidání popelnice.
Systém umístění nádob pro separovaný odpad u
nemovitostí by měl zajistit vyšší třídění, v důsledku
bližší vzdálenosti nádob pro separaci odpadů. Obec
bude moci sledovat množství tříděného i

Usnesení č. 2020/07/29 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zavedení systému D2D (Door
to Door) od 1.1.2021.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 6 bylo schváleno.
V souvislosti se zavedením systému D2D bude
třeba:
1) provést racionalizaci počtu a velikosti
stávajících popelnic. Při optimalizaci vycházet z
celostátních analýz a z potřeb trvale žijících občanů.
Stanovit maxima dle modelu: - 35 litrů odpadu na
hlavu za týden, kde bude: 15 litrů využitelných –
recyklovatelných, 5 litrů bio odpadu a maximálně
15 litrů zbývající komunální odpad.
2) zavést motivační systém (dle kvality
třídění navrhnout systém slev). Ten bude nastaven
až po cca ročním sledovaném období dle
vyhodnocení dat získaných po zavedení D2D.
3) žádat společnost Marius Pedersen a.s. o
zavedení čipování a vážení všech druhů popelnic a
tím
dosáhnout
vyšší
kontroly
skutečně
vynaložených prostředků na likvidaci odpadů,
vytíženost
nádob
a
sledování
množství
vyprodukovaných odpadů s možností následného
vyhodnocování získaných dat.
4) stanoviště pro separaci odpadů zaměřit
především na likvidaci skla, tuků a oleje, tetrapaku,
kovů - resp. hliníku (plechovky), případně textilu.
Sběrná hnízda po odstranění kontejnerů na plasty,
papír a bio minimalizovat s cílem dosáhnout vyšší
čistoty.
Usnesení č. 2020/07/29 – 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje provést racionalizaci počtu a
velikosti popelnic na separovaný i směsný
komunální odpad pro objednávku nádob
k nemovitostem.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Pozemkové záležitosti
7.1. Projednání propachtování částí
pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu
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Paní starostka seznámila přítomné se záměrem
propachtovat části pozemku p.č. 208/2 a 208/3
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, zveřejněného na
fyzické úřední desce obce a na úřední desce
umožňující dálkový přístup 29. 6. 2020 a sejmutého
dne 15. 7. 2020.
K záměru přišla pouze jedna žádost od společnosti
FKF Těně s.r.o., Těně 22, 338 45 Strašice, IČO
29116317 s požadavkem na propachtování na 10 let
za účelem užívání pozemku ke vstupu a provádění
údržby odtokového náhonu z vodní elektrárny, která
je ve vlastnictví společnosti. Návrh ceny pachtu
pozemku je 4,- Kč/m2/rok.
Starostka uvedla, že pacht nebude na požadovanou
dobu 10let, ale do konce roku 2025. Dojde tak ke
sjednocení propachtování pozemků s ostatními
smlouvami, a to do roku 2025. Dále uvedla, že se
jedná o celkovou plochu 4 404 m2.

IV-12-6026124/01 pro stavbu: Karlov – nový KNN
čp.154
dostali
zastupitelé
v přípravných
materiálech. Věcné břemeno bylo ohodnoceno
částkou 1 389,- Kč s DPH, výměra dotčeného
území je 8 m2.
Jedná se o nemovitý majetek obce a dle zákona o
obcích
musí
uzavření
smlouvy
schválit
zastupitelstvo.
Usnesení č. 2020/07/29 – 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-6026124/01 se
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
IČO 24729035, zastoupena společností BREMA,
spol. s r.o., Modletice 127, 251 01 Říčany, IČO
44264321
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/07/29 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje propachtování části pozemku
p.č. 208/3 dle GP č. 675-30/2011 označeného jako
p.č. 208/35 d o výměře 16m2, 208/26 b o výměře
281m2, 208/4 o výměře 171m2, 208/36 o výměře
80m2, 208/37 o výměře 82m2, 208/38 o výměře
135 m2, 208/39 o výměře 178 m2, 208/40 o
výměře 210 m2, 208/41 o výměře 101m2 a část
pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 67530/2011 jako p.č. 208/26 a o výměře 107 m2,
208/27 o výměře 369 m2, 208/28 o výměře 328
m2, 208/29 o výměře 335m2, 208/30 o výměře 323
m2, 208/31 o výměře 302 m2, 208/32 o výměře
302 m2, 208/33 o výměře 303 m2, 208/34 o
výměře 301 m2, 208/35 c o výměře 480 m2
společnosti FKF Těně s.r.o., Těně 22, 338 45
Strašice, IČO 29116317 do 31. 12. 2025 za cenu
4,- Kč/m2/rok a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o pachtu pozemků.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7.3. Projednání předkupního práva obce
na část pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu
Obec Roztoky obdržela žádost o vyjádření, zda
bude uplatňovat předkupní právo na části pozemku
p.č. 543/1, který bude označen dle GP č. 88623/2020 par. číslem 543/ 25 o výměře 60 m2 a o
tento pozemek má žadatelka zájem. Pozemek je ve
vlastnictví Středočeského kraje s právem užívání
Krajské správy a údržby silnic. Pozemek se nachází
mezi hlavní komunikací a pozemkem žadatelky.
Usnesení č. 2020/07/29 - 10: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí s prodejem části pozemku p.č.
543/1 označeného dle GP č. 886-23/2020 jako
pozemek p.č. 543/25 o výměře 60 m2 a
neuplatňuje vůči tomuto oddělenému pozemku
předkupní právo a nemá v úmyslu na něm
cokoliv vybudovat.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.

7.2. Karlov – nový kNN čp.154 - Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-6026124/01
Paní starostka seznámila se záměrem společnosti
ČEZ Distribuce a.s., která předložila projekt pro
instalaci nového vedení k domu č.p. 154
nacházejícího se na Karlově u statku. Tato investice
se dotkne pozemku v majetku obce p.č. 435/6 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu, kde již nyní umístěno
zařízení distribuční soustavy, a které bude třeba
zřídit věcné břemeno a zároveň uzavřít dohodu o
umístění stavby. Projekt a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č.

8. Projednání výsledku VŘ pro projekt
„Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“
Dne 15. 6. 2020 bylo uveřejněním na profilu
zadavatele obce Roztoky zahájeno výběrové řízení
na veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Chodník podél sil. II/236 v obci
Roztoky“ s předpokládanou hodnotou zakázky 4
993 302 Kč bez DPH (6 041 895, 42 Kč s DPH).
Nabídky bylo možné podávat do 15. 7. 2020.
Bylo doručeno 8 nabídek, z nichž ekonomicky
nejvýhodnější byla nabídka společnosti Froněk
spol. s r.o. s nabídkovou cenou 4 594 122, 00 Kč
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včetně DPH. Realizace chodníku proběhne až na
jaře příštího roku (2021).

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Pan Prokůpek se dotazoval, zda je možné uveřejnit
výše nabídek a firmy, které nabídky do výběrového
řízení podaly. Občany zajímá nejvyšší a nejnižší
podaná nabídka. Paní starostka uvedla, že prozatím
není možné tyto informace uveřejnit.
Pan Melč se dotazoval, zda je možné nahlédnout do
návrhu smlouvy. Paní starostka uvedla, že smlouva
je zveřejněna na profilu zadavatele.

Usnesení č. 2020/07/29 – 11: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu o hodnocení
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Chodník podél sil.
II/236 v obci Roztoky“.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/07/29 – 12: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavřít smlouvu o dílo se
zhotovitelem společností Froněk, spol. s r.o.,
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 47534630
za nabídkovou cenu 4 594 122,- Kč s DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy, jejíž
návrh byl součástí veřejné zakázky.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10. Podněty a náměty občanů
Pan Vostatek sdělil panu Tolmanovi, který řešil na
minulém zasedání zarostlou cestu (zatáčku) větvemi
k nádraží, že obec bude tento úsek vyřezávat sama,
případně zjedná na tuto práci firmu, která
vyřezávku provede.
11. Diskuze
Přítomní byli informováni paní starostkou o
kontrolách, které proběhly a o investičních akcích,
které byly ukončeny, běží nebo jsou plánované.

9. Projednání výsledku VŘ pro projekt
„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“
Dne 17.3. 2020 bylo uveřejněním na profilu
zadavatele obce Roztoky zahájeno výběrové řízení
ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu
Roztoky“ s předpokládanou hodnotou zakázky 11
182 252 Kč bez DPH (13 530 524, 92 Kč s DPH).
Nabídky bylo možné podávat do 9. 6. 2020.
V průběhu výběrového řízení bylo třeba 8x podávat
vysvětlení k projektové dokumentaci.
Byly doručeny 4 nabídky, z nichž ekonomicky
nejvýhodnější
byla
nabídka
společnosti
DOMISTAV CZ a.s.,
Foerstrova 897/2, Hradec Králové, Pražské
Předměstí, IČO: 27481107 za nabídkovou cenu
11 180 848,- bez DPH (13 528 826, 08 Kč s DPH).

Kontroly
Dne 15. června proběhla na kontrola Ministerstva
vnitra týkající se výkonu samostatné působnosti
obce Roztoky. V množství kontrolovaných činností
byl výsledek kontroly dle sdělení více než dobrý.
Jako pochybení byla nedostatečná evidence
vyhlášek obce – chyběly vyhlášky, které byly
schváleny v březnu a obec neřešila ústní námitky
proti zápisu na zasedání zastupitelstva –
k námitkám nebylo rozhodnuto.
Na následujícím zasedání zastupitelstva bude
kontrola projednána v samostatném bodě jednání a
budou projednány opatření k nápravě a prevenci
kontrolou zjištěných nedostatků.
2.července byly uskutečněny 2 kontroly:
1) kontrola ze Středočeského kraje na
provádění a řešení chyb Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí – je průběžně
řešeno, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky - bylo
v pořádku, ve spolupráci se stavebním úřadem
2) kontrola Centra pro regionální rozvoj
České republiky na projekt „Hasičská technika pro
JSDH Roztoky“, kde obec získala v roce 2017
prostředky
na
pořízení
Tatry
z
IROP
(Integrovaného regionálního operačního programu)
– zde též bylo vše v pořádku.

Usnesení č. 2020/07/29 – 13: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu o hodnocení
nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu
Roztoky“.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 2020/07/29 – 14: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavřít smlouvu o dílo se
zhotovitelem společností DOMISTAV CZ a.s.,
Foerstrova 897/2, Hradec Králové, Pražské
Předměstí, IČO: 27481107 za nabídkovou cenu
11 180 848,- bez DPH (13 528 826, 08 Kč s DPH)
a pověřuje starostku podpisem smlouvy, jejíž
návrh byl součástí veřejné zakázky.
Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0-

Investiční akce
Přípojky k MŠ – stavba předána, práce ukončeny
dle původního termínu
Kuchyně – zatím probíhají práce dle harmonogramu
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Výdejna ZŠ – zde paní Egertová uvedla, že během
příštího týdne bude výdejna ve škole dokončena

-

Čerpací zkouška Karlov – provedena zkouška na
studni – nedopadla dobře, vydatnost studny je malá, nyní
se řeší vrt, který je u úpravny na Karlově, budou se dělat
i zkoušky na kovy a dále se budou prověřovat další
studny i včetně vrtu V Lipince

-

uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem společností
Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČO:
47534630 za nabídkovou cenu 4 594 122,- Kč s DPH
uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem společností
DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897/2, Hradec Králové,
Pražské Předměstí, IČO: 27481107 za nabídkovou cenu
11 180 848,- bez DPH (13 528 826, 08 Kč s DPH

-

Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovatele zápisu pana Romana Texla a paní Evu
Bednaříkovou,
zapisovatelkou jednání Lucii Kolbekovu

Veřejné osvětlení
– cestička nyní nesvítí – sundány dráty, prořezávka do 7.
8., následně osazení kabelu po celé trase vedení cestičky
- Projekt veřejného osvětlení Zlejcina – podán na
stavební úřad
- Projekt pro veřejné osvětlení kolem chodníku je
zpracován, bude doručen na OÚ a podán k vydání
stavebního povolení, zároveň s dokumentací chodníku
na odbor dopravy v Rakovníku
- Veřejné osvětlení Karlov – 2 akce – 1. viz bod
Pozemkové záležitosti, 2. Vedení k č.p. 103 – projekt
pro VO zpracován v součinnosti s řešením PD
Mostek u čp. 17 – nyní chybí jediné vyjádření z územního plánování.
Dále se dotazoval pan Texl, kdy proběhne přeložka
vodovodu. Paní starostka uvedla, že termín zjistí.
Pan Melč upozornil, že i přesto, že je konec července,
tak zastupitelstvo dosud neřešilo rozpočet obce na rok
2021.
Pan Mikovec se dotazoval na benzinovou pumpu u
Permonu. Starostka uvedla, že dopis s vyjádřením má
připravený, navrhla doplnit podmínku – oddělení
zeleným pásem.
Pan Nedbal se informoval na provoz uložiště odpadu –
starostka uvedla, že výkup železa je pozastaven, ostatní
provoz pokračuje.
Paní Egertová informovala, že u jejich domu (čp. 16)
dojde koncem prázdnin k úpravě silnice směrem na
Bukovou.

-

-

-

-

12. Závěr
Shrnutí veřejného jednání
Zastupitelstvo obce schválilo:
program jednání
zavedení systému D2D (Door to Door) od 1.1.2021
provést racionalizaci počtu a velikosti popelnic na
separovaný i směsný komunální odpad pro objednávku
nádob k nemovitostem
propachtování části pozemku p.č. 208/3 dle GP č. 67530/2011 označeného jako p.č. 208/35 d, 208/26 b, 208/4,
208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a část
pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 675-30/2011
jako p.č. 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30,
208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c společnosti
FKF Těně s.r.o.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126026124/01 se společností ČEZ Distribuce a.s.
prodej části pozemku p.č. 543/1 označeného dle GP č.
886-23/2020 jako pozemek p.č. 543/25

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
námitku zastupitele pana Melče, k bodu tři požaduje
přepis zvukového záznamu do dalšího zasedání
v časovém úseku 1:02:18 až 1:02:40 a k bodu čtyři
námitky navrhuje oddělit úkol od diskuze. Úkol označit
jako splněn a až následně uvádět diskuzi
kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 8/2020, které je přílohou tohoto
zápisu
zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník podél sil.
II/236 v obci Roztoky“
zprávu o hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“
Seznam příloh:
podaná námitka pana Melče
zpráva kontrolního výboru
rozpočtové opatření č. 8/2020
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VŘ pro
chodník
protokol o otevírání obálek ve VŘ pro chodník
zpráva o hodnocení nabídek VŘ pro rekonstrukci OÚ
rozhodnutí o výběru zhotovitele ve VŘ na rekonstrukci
OÚ
ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby – Karlov nový
KNN čp. 154
Úkoly starostce:
prověřit převod 15 000 Kč z § 2292 dopravní obslužnost
na § 3745 údržba veřejné zeleně (PHM)
zajistit odhadce pro odhad budovy IZS
přepis zvukového záznamu v časovém úseku 1:02:18 –
1:02:40
vytyčit hranici pozemku pomocí 2 mezníků (u p.
Procházky)
sjednat schůzku s technikem společnosti Froněk s.r.o. –
doporučení úpravy terénu před MŠ
Následující zasedání zastupitelstva je plánováno na září.
Schůze byla ukončena ve 2120 hod.
V Roztokách dne 7. 8. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Roman Texl
Ing. Lenka Peterková – starostka
Mgr. Tomáš Vostatek – místostarosta
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Kolotoč kolem kuchyní MŠ a ZŠ
Nebylo možné si nevšimnout, že v průběhu
letošních školních prázdnin před budovou mateřské
školy probíhá rozsáhlá stavební činnost. Ano, ještě
v červnu byla zahájena výstavba vodovodní a
kanalizační přípojky a následně i realizace dlouho
očekávané rekonstrukce kuchyně.
Stará kanalizační přípojka je po dlouhých letech
problémů s neustálým ucpáváním a opětovným
čištěním již nahrazena novou přípojkou. Do té bude
po dokončení rekonstrukce připojena kuchyně a o
příštích prázdninách nás ještě čeká připojení budovy
učeben školky.
Stavby provázelo několik nepřepokládaných situací. Stejně jako při stavbě přípojek byla v budově odhalena
stará šachta, kterou dříve vedly trubky
z kotelny do budovy. Jelikož šachta byla
v budově v několika místech téměř
zborcena, muselo se při stavbě přistoupit
k jejímu zasypání. Práce se bohužel
likvidací prodloužily. Další prodloužení
termínu
dokončení
stavby
bylo
zapříčiněno
pomalým
vysycháním
betonových podlah, na které měla být
nanesena finální epoxidová vrstva.
V kuchyni bude nové gastro zařízení,
které ulehčí a zjednoduší kuchařkám
jejich těžkou práci. V plném provozu zde
bude možné vyrobit až 200 obědů denně.
Rekonstrukce je pár dní před dokončením, provoz kuchyně by měl být obnoven od 14. 9. 2020.
Již několik let po sobě se o
prázdninách
provádí
také
rekonstrukce v budově základní
školy. Letos to byla výměna
rozvodů vody a rekonstrukce
výdejny obědů. Do výdejny bylo
též dodáno některé nové gastro
zařízení. Byla obložena novými
obklady a rozvody vody a
elektřiny.
Těšme se, že v nových provozech
kuchyní budou připravována
kvalitní a chutná jídla, která
budou všem strávníkům chutnat.

Lenka Peterková

Foto: Lenka Peterková
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Přírodní zahrady
V současné době globálního oteplování, spojeného s vysušováním krajiny, se nejen vědecká obec, ale i řada z
nás zamýšlí nad dopadem lidské činnosti na životní prostředí. Již jsme si natolik zvykli na horká a suchá léta, že
letošní léto, dlouhodobě spíše teplotně a srážkově normální, se nám zdá vlhké a studené. Ve skutečnosti
zažíváme podobné léto, jaké tu bylo dříve a další teplotně nadprůměrná léta jsou nejspíš před námi.
V tomto článku se dozvíte několik tipů, jak můžete pomoci přírodě třeba tím, že zadržíte více vody v zahradě
nebo zvýšíte její druhové bohatství. Není třeba čekat, až politici nebo Evropská unie připraví další nařízení
v oblasti životního prostředí. Každý můžeme začít sám u sebe. Nemusíme vlastnit mnohohektarové latifundie.
Oživit lze i balkón vysazením truhlíku s kvetoucími rostlinami, které lákají hmyz, nebo umístěním budky,
krmítka či pítka pro ptáky.
Přírodní zahrady jsou kapitolou samy pro sebe, existuje o nich spousta literatury. Ale i malými změnami
můžete zatraktivnit pozemek. Přilákáte tak spoustu rostlin a živočichů a zaručeně budete mít na své zahradě co
pozorovat. Přírodní zahrady jsou samozřejmě mnohem zajímavějším místem pro děti, které zde mají co
zkoumat a třeba si i uplést věneček z pampelišek. Přírodní zahrady vyžadují méně péče a získaný volný čas tak
můžete trávit třeba s knihou, nebo právě se svými blízkými. Zde jsou některé tipy, jak na to. Třeba Vás některý
zaujme.
•

•

•
•
•

•

•

Nesekejte trávu často. Ponechejte
vyšší trávník. Můžete vysít kvetoucí
louku a zpomalit tak úbytek hmyzu
v krajině. Vyšší trávník bývá druhově
rozmanitější a také si lépe udržuje
vlhkost. Není třeba ho zalévat tak
často, jako nakrátko sekaný „golfový“
trávník. Místa poblíž domu se
doporučují sekat častěji. Vyšší trávník
můžeme ponechat třeba v rozích
zahrady, kde netrávíme tolik času,
nebo pod stromy.
Omezte použití chemie na zahradě.
Pokud možno kupujte odrůdy
užitkových
rostlin
odolné Otakárek fenyklový
proti nemocem.
Zakládejte kompost. Kompost je plný havěti, kterou se živí ptáci i ubývající slepýši. Navíc je to výborné
přírodní hnojivo, které nahradí to průmyslové.
Listí ponechte na podzim pod stromy. Přirozeně se rozloží a ptáci i hmyz si v rozkládajícím listí najdou
potravu.
Namísto jehličnanů vysazujte kvetoucí keře. Přilákají hmyzí opylovače a jejich plody poslouží jako
vítaná potrava ptákům během méně příznivé části roku. Vhodné keře jsou například ptačí zob, hlohyně
šarlatová, šeřík, hloh, bez černý apod.
Podpořte motýly, kteří z naší krajiny mizí až znepokojivým tempem. Budlea, někdy nazývaná turecký
šeřík, pro ně představuje ideální zdroj potravy. Tento krásně kvetoucí a vonící keř je běžně k dostání i
v našem zahradnictví. Pokud navíc ponecháte v rohu zahrady kopřivy, tak si motýli zahradu prostě
zamilují. Housenky baboček se totiž vyvíjí právě na kopřivách.
Vyvěšujte ptačí budky, sýkory dokáží zlikvidovat řadu škůdců lépe než chemické přípravky, potřebují
ale pestrou zahradu, kde si najdou potravu po celý rok.
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•

•

•

•
•

Pokud Vám dešťová voda odtéká do
kanalizace, zvažte trativod, ať vodu
zadržíte, nebo si pořiďte nádrž na
dešťovku.
Založení zahradního jezírka je samozřejmě
náročnější projekt. Překvapí Vás ale, kolik
života přilákáte do své zahrady. Stačí ho
doplňovat dešťovou vodou. Když odoláte
pokušení z chovu ryb, tak se Vám do něj
jistě nastěhují drobní nájemníci jako larvy
vážek a motýlic, čolci i další obojživelníci
a hmyz. V podstatě se jedná o
napodobeninu přírodního biotopu, která
bez chovu ryb nevyžaduje filtraci a je
velmi nenáročná na údržbu.
Větvě stromů nepalte, ponechte je na
hromadě. Ptáci, ale třeba i ježek si Otakárek ovocný
v hromadě větví najdou svá místa. Věděli jste, že je třetina živočišných i rostlinných druhů vázána na
mrtvé dřevo? Mrtvý kmen představuje pro řadu hub, rostlin i bezobratlých prostřený stůl i vlhký úkryt
na rozpálené letní zahradě. Kromě toho živiny uvolněné ze dřeva zůstávají v zahradě.
Můžete také vytvořit hromadu kamení, kde najdou bezpečný úkryt ještěrky, pavouci a další droboť.
Pokud máte kočku nebo kocoura, nechte je vykastrovat. Omezíte tak výskyt toulavých koček. Domácí
kočku je ideální nechat v době, kdy na zahradě ptáci vyvádí mladé, týden nebo dva zavřenou a pouštět jí
ven jen vyvenčit. Čerstvě vyvedená ptáčata pak mají šanci se na zahradě alespoň trochu zorientovat.
Kočky jsou výborní lovci a ročně uloví velké množství ptáků i plazů.

Zahrada nám má dělat především radost. Pokud Vám při představě některých tipů, jako třeba neposekaného
trávníku, nebo dokonce kopřiv u plotu běhá mráz po zádech, zkuste vysázet kvetoucí keře, nebo si pořiďte
krmítko pro ptáky. Přírodní zahrada neznamená neprostupnou buš, vše je potřeba dělat s rozumem a s ohledem
na potřeby rodiny.
Pro zajímavost připojuji fotky motýlů ze zahrady v Chaloupkách. Jsou na nich oba druhy našich otakárků –
fenyklový a ovocný, kteří zavítali na stejný keř. Křivoklátsko je stále zajímavou lokalitou pro tyto chráněné
motýly a možná i na Vaší zahradě najdou svá útočiště.
Přeji Vám krásný zbytek léta!
PS: Pokud máte nějaký námět na další článek z naší přírody, napište mi na adresu krasojízda@seznam.cz.
Petr Hájek, Chaloupky

Foto: Petr Hájek

…………………………………………………………………...…………
Připomínka – divadelní představení
Všem příznivcům divadla, kteří mají zakoupené lístky na divadelní
představení " Daně, daně a jak na ně" do divadélka RB, připomínáme
změnu konání na 19. 9. 2020. Odjezd od hotelu v Roztokách je ve 13 hod.,
začátek představení v 15 hod.
Původně zakoupené lístky zůstávají v platnosti.
Doufáme, že tentokrát to vyjde!
Alena Ježková
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RESTART FOTBALOVÉ SEZONY
NÁVRAT A-TÝMU MEZI ELITU OKRESU PO 8 LETECH
1.8.
8.8.
15.8.

Výsledky letní přípravy:
Turnaj v Nižboru
předkolo poháru

čtvrtfinále poháru

2. místo

Kroučová - TJR
TJR - Pustověty

A-tým

Okresní přebor

22.8.

TJR A - Řevničov

B-tým

Pralesní liga

23.8.

TJR B - Hředle B

0:2
p3:3

Vrábík, Čermák Michal

3:4

Číhař 2, Špimr

1:5

Vrábík

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM
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