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Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který
najdete na našich obecních stránkách. Mobilní
aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela
zdarma. O mobilní aplikaci V obraze se dozvíte
více na www.aplikacevobraze.cz.

ekonstrukce úřadu
Z důvodu kompletní rekonstrukce budovy
OÚ je kancelář úřadu přestěhována do
budovy restaurace U KŘÍŽKU, č.p. 1
(1. patro) boční vchod od vodní nádrže. Tel.
kontakt zůstává stejný (tel. 313 558 113).

R

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

S

pozornění k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., vyzývá
vlastníky dotčených pozemků k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Zásah je nutno provést
do 15. listopadu 2020. Bližší informace na
stránkách obce (elektronická úřední deska –
ostatní dokumenty).

U

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

Z

ašky na tříděný odpad
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k vyzvednutí tašky na tříděný odpad pro
domácnosti, které si je zatím nevyzvedly. Pro
číslo popisné a byt v bytovém domě je určena
sada pevných plastových tašek pro papír, plasty a
sklo.

T

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

ístní rozhlas
Po dobu rekonstrukce Obecního úřadu
Roztoky nebude fungovat místní rozhlas.
Pokud máte zájem o zprávy z obce,
doporučujeme Vám zaregistrovat se pro zasílání
informací z obecního úřadu Roztoky formou SMS
zpráv do mobilu. Můžete obdržet zprávy týkající
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).

M

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

tránky obce
Už nějaký čas máte
možnost
používat
mobilní
aplikaci
V
OBRAZE,
která
Vám
umožňuje dostávat novinky a
zprávy z naší obce přímo do svého mobilního
telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené
zprávy.

S

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

7. Seznámení
s výsledky
kontroly
Ministerstva vnitra a projednání návrhů na
opatření k nápravě
8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření VPS o
poskytnutí dotace
8.1. Dotace ze Stř. fondu obnovy venkova
8.2. Dotace ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
9. Pozemkové záležitosti –
9.1. záměr prodeje pozemku p. č. 121/5
9.2. odkup podílů pozemků na LV 675 a
298
10. Projednání výjimky z počtu žáku v ZŠ
(méně žáků) pro šk. rok 2020/2021
11. Projednání žádosti o poskytnutí dotace Linka bezpečí, z.s., ALKA, o.p.s.,
Dimatex CS spol. s r.o.
12. Projednání
bezúplatného
převodu
komunikace III/23620 do majetku obce
13. Různé
14. Podněty a náměty občanů
15. Diskuse
16. Závěr

Velké poděkování patří paní Bokové, která
věnovala ořechové skořápky pro výrobu svíček na
akci Plovoucí naděje pro rok 2020.
Za SDH Roztoky Lenka Egertová

……………………….…
Zápis č. 21/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Roztoky konaného dne 30. 9. 2020 od 17:30
hod. v zasedací místnosti OÚ Roztoky
-----------------------------------------------------------Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová,
Ing. Vladimír Melč, Martin Mikovec, Ing. Lenka
Peterková, Mgr. Tomáš Vostatek, Roman Texl,
Jaroslav Nedbal
Omluveni: Mgr. Lucie Jedličková
Počet přítomných občanů: 8
Zapisovatelka: Bc. Klaudie Formánková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Nedbal, Roman
Texl
1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 17:33 hod., přivítala
všechny přítomné a řídila celý 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 8 zastupitelů z 9 a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Upozornila, že
z jednání je pořizován zvukový záznam jako
podklad pro tvorbu zápisu.

Usnesení č. 2020/09/30 — 1: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla ověřovateli zápisu z
jednání pana Romana Texla a pana Jaroslava
Nedbala, zapisovatelkou navrhla slečnu Bc.
Klaudii Formánkovou.
Usnesení č. 2020/09/30 — 2: Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Romana Texla a pana Jaroslava Nedbala. Za
zapisovatelku určuje slečnu Bc. Klaudii
Formánkovou.
Výsledek hlasování:Pro-8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Schválení programu jednání
Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6. Projednání zprávy FV č. 10

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Paní starostka vyzvala přítomné, zda mají
námitky k zápisu z minulého jednání. Pan Melč
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předložil písemnou námitku k zápisu č. 20/2020
ze dne 29. 7. 2020, kterou přítomným přečetla
paní starostka. Následovala diskuse, po které se
zastupitelé dohodli doplnit zápis č. 20/2020 o
dodatek, tj. o znění námitky pana Melče na
minulém zasedání.

neinvestiční transfery, ve výdajích § 3113
– základní škola.
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
Dále paní starostka přítomné seznámila s
rozpočtovým opatření č. 10/2020, které bylo
starostkou schváleno dne 14. 8. 2020 a týkalo se
navýšení rozpočtu o částku 1 347 500,- Kč, pol.
4111 - neinvestiční přijaté transfery,
ve výdajích § 6171 - správa. Jedná se o
jednorázový příspěvek.
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
Poté paní starostka přítomné informovala o
jednorázovém příspěvku na základě zákona č.
159/2020 Sb., O kompenzačním bonusu v
souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s
výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění
pozdějších předpisů, obec Roztoky obdržela dne
12.8.2020 jednorázový příspěvek ve výši 1 250,Kč na jednoho obyvatele, tj. v celkové výši 1 347
500,- Kč (1 078 obyv. k datu 1.1.2020).

Usnesení č. 2020/09/30 —3: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje doplnit zápis č. 20/2020
dodatkem k bodu č. 3 na základě námitky
podané, panem Melčem dne 29. 7. 2020.
Dodatek bude obsahovat písemnou námitku
k zápisu č. 19/2020.
Výsledek hlasování: Pro -5- Proti – 0- Zdržel se 3- (Melč, Peterková, Vostatek)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního
výboru pan Roman Texl, přednesl seznam úkolů
z předešlých zasedání. Zpráva kontrolního výboru
je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Dne 7. 9. 2020 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 11/2020, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 47 000,- Kč
představující dotaci na volby, v příjmech pol.
4111- neinvestiční přijaté transfery, ve výdajích §
6115 - volby do zastupitelstev.
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.

Usnesení č. 2020/09/30 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Kontrola hospodaření
Paní starostka seznámila přítomné s přehledem
příjmů, výdajů a stavem účtů obce.
Příjmy
1–8/2020
14 311 524,75 Kč
Výdaje
1–8/2020
10.481.353,35 Kč
Stav účtu k 30. 9. 2020 ČS 10.553.380,33 Kč
ČNB 16.589.498,66 Kč

Usnesení č. 2020/09/30 - 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
9/2020, č. 10/2020 a č. 11/2020 která jsou
přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření na vědomí
Paní starostka seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 9/2020, které bylo schváleno
starostkou dne 27. 7. 2020 a týkalo se navýšení
rozpočtu o částky:
1. 9 133,- Kč transfer ÚP KP Příbram, v
příjmech pol. 4116- ostatní neinvestiční
transfery, a ve výdajích § 4222 – VPP
2. 547 221,- Kč – průtokový transfer
„Šablony“, v příjmech pol. 4116 – ostatní

Rozpočtové opatření na schválení
Paní starostka seznámila přítomné s návrhem na
rozpočtové opatření č. 12/2020, které se týká:
1. Dovybavení kuchyně gastro zařízením –
převod částky 161 000,- Kč z § 6171 – správa na
§ 3111 - kuchyně
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2. Navýšení příspěvku PO – dofinancování obědů
částkou 10 810,- Kč z § 6171 – správa na § 3113
– základní škola

výboru provést kontrolu evidence majitelů psů
a starostce zaslat všem poskytovatelům
rekreačního zařízení upozornění na novou
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 a
zdůraznit, kdo je plátcem daného poplatku do
31. 10. 2020
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 7 bylo schváleno.

3. Navýšení rozpočtu o částku 200 000,- Kč v
příjmech pol. 1337 – poplatek za komunální
odpad a ve výdajích § 3722 svoz komunálního
odpadu.
4. Převod částky 120 000,- Kč z § 6171 správa na
§ 5512, org. 150 – budova IZHS – provoz budovy
(+20 000,-Kč na elektřinu, + 50 000,-Kč na LTO)
+ 50 000,-Kč na odvětrání

7. Seznámení s výsledky kontroly
Ministerstva vnitra a projednání návrhů na
opatření k nápravě
Paní starostka seznámila přítomné s kontrolou
výkonu samostatné působnosti obce provedenou
Ministerstvem vnitra dne 15. 6. 2020. Kontrola se
týkala:
1. Dodržování postupu při naplňování § 92 § 96 zákona o obcích (svolávání a konání
zasedání zastupitelstev
2. Zřízení výborů ZO,
3. Nakládání s majetkem obce,
4. Vytváření podmínek pro naplňování práv
občanů obce,
5. Dodržování postupu při plnění § 12
zákona o obcích (evidence a dostupnost
právních předpisů obce
6. Dodržování postupu při naplňování § 43
zákona o obcích (projednání závěrečného
účtu obce a zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření),
7. Dodržování postupu při uzavírání dohod či
smluv ve smyslu § 84 odst. 2 písm. p)
zákona o obcích
8. Dodržování postupu při vedení úřední
desky dle § 26 správního řádu
9. Plnění povinností stanovených dle zákona
o svobodném přístupu k informacím

5. Převod částky 500 000,- Kč z § 2219 – ostatní
záležitosti pozemních komunikací na § 3111 –
rekonstrukce kuchyně
Usnesení č. 2020/09/30 –6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2020.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 1- (Melč)
Zdržel se -0Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6. Projednání zprávy FV č. 10
Paní starostka vyzvala předsedkyni FV Lenku
Egertovou k přečtení zápisu kontroly Finančního
výboru č. 10., Paní Egertová přítomné seznámila
se zněním celého zápisu z kontroly, která
proběhla 31.7. 2020 od 8:00 do 10:30 v budově
Obecního Úřadu za přítomnosti všech členů
finančního výboru. Paní Egertová zprávu
doslovně přečetla včetně vyjádření starostky. K
vyjádření starostky podotkla, že obsahovalo
dotazy, ke kterým se FV nebude vyjadřovat,
jelikož není smyslem si dopisovat. Přítomní byli
též seznámeni s doporučeními a úkoly, která FV
zadalo kontrolnímu výboru a starostce a
s vyjádřením paní starostky. Kontrola Finančního
výboru je přílohou zápisu včetně vyjádření
starostky.

Celkově došlo k porušení ve dvou záležitostech tj.
1) § 95 odst. 2 věty druhé – kdy
nedošlo k rozhodnutí o námitkách
člena zastupitelstva na nejbližším
zasedání ZO tj. na zasedáních
konaných 26.6.2019, 3.9.2019,
24.9.2019,
21.11.2019
a
12.12.2019 byly podány námitky
vždy k předchozímu jednání ZO

Usnesení č. 2020/09/30 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu finančního
výboru č. 10, která je přílohou tohoto zápisu.
Dále zastupitelstvo ukládá kontrolnímu
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2) § 12 odst.4 věty první a druhé –
evidence
právních
předpisů
neobsahovala všechny vydané
právní předpisy a neobsahovala
data nabytí platnosti těchto
předpisů.
Návrh opatření:
1) rozhodnout o podaných námitkách
2) doplnit evidenci právních předpisů
3) přijmout
opatření
k zamezení
opakování nezákonných postupů
dle bodů 1 a 2.

Usnesení č. 2020/09/30 —10: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí nápravu
zjištěných nedostatků, tj. doplnění evidence
právních předpisů vydaných obcí o vyhlášky č.
1/2020 a č. 2/2020, včetně doplnění dat o nabytí
platnosti všech platných právních předpisů.
Přílohou zápisu k uveřejnění je kompletní
evidence právních předpisů vydaných do
30.9.2020.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Poslední částí bodu bylo projednat a navrhnout
opatření k zamezení opakování nezákonných
postupů dle bodů 1 a 2. Před hlasováním
Zastupitelstvo diskutovalo nad zněním dalšího
usnesení.

Usnesení č. 2020/09/30 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí výsledek kontroly
výkonu samostatné působnosti u obce Roztoky
dle § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, za období 1.4.2019 – 15.6.2020, který
je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 —11: Zastupitelstvo
obce Roztoky ukládá KV provádění kontroly
evidence právních předpisů do jednoho měsíce
po přijetí nového právního předpisu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Paní starostka na základě prvního porušení,
týkajícího se námitek, navrhla následující
opatření, které bylo po diskusi o jeho znění
předneseno k hlasování.

8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavření VPS o
poskytnutí dotace
Paní starostka seznamuje přítomné s následujícím
tématem jednání, krátce zmiňuje, co předcházelo
získání dotací.

Usnesení č. 2020/09/30 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky projednalo námitky proti zápisu ze
zasedání konaných dne 3. 6. 2019, 14. 8. 2019,
3. 9. 2019, 24. 9. 2019, 24. 10. 2019, 21. 11. 2019
a schvaluje původní znění zápisu, jelikož
námitky nebyly věcné a nebylo třeba zápis
doplnit dodatkem.
Výsledek hlasování: Pro -6- Proti –1- (Melč)
Zdržel se -1- (Nedbal, který podotkl, že v době
konání některých zasedání nebyl ještě členem
zastupitelstva).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8.1. Dotace ze Středočeského Fondu
obnovy venkova
Obec Roztoky podala žádost o dotaci ve
výši 1 072 000,- Kč z Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
Tato žádost byla projednána Zastupitelstvem
Středočeského kraje dne 3.8.2020 a usnesením č.
014-26/2020/ZK bylo schváleno poskytnutí
dotace ve výši 1 072 000,- Kč pro obec Roztoky.
K podpisu VP smlouvy je třeba souhlas ZO
s přijetím dotace.

Pro nápravu dalšího porušení týkajícího se
evidence právních předpisů, která neobsahovala
všechny vydané právní předpisy a neobsahovala
data nabytí platnosti těchto předpisů, bylo
starostkou navrženo následující usnesení.

Usnesení č. 2020/09/30 —12: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přijetí dotace ve výši
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1 072 000,- Kč z Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
s názvem akce „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193“
dle tematického zadání OBV - Obnova
venkova.
Výsledek hlasování:Pro -8-Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.

žádosti odložit až po nabytí vlastnického práva
k objektu garáže žadatelem.
9.2. odkup podílů pozemků na LV 675 a
298
Obec Roztoky obdržela nabídku na odkoupení
podílů na některých pozemcích na Listu
vlastnictví (dále LV) 675 a 298 v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu.
Na LV 675 byla nabídka učiněna na základě
oslovení majitele podílu pozemku v oblasti dle
platného ÚP označeného jako BV9. Jde o
pozemky 145/7 a 145/8. Majitel podílu po
oslovení reagoval nabídkou dalších pozemků, kde
na LV 675 má podíl 1/12 a na LV 298 má podíl
¼.
Zastupitelé obdrželi informaci k jednotlivým
pozemkům včetně jejich polohy v obci.
Zastupitelé hlasovali o jednotlivých pozemcích
zvlášť.

8.2. Dotace ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Obec Roztoky podala žádost o dotaci ve výši
54 000,- Kč z Programu 2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS.
Žádost
byla
projednána
Zastupitelstvem
Středočeského kraje dne 3. 8. 2020 a usnesením
č. 009-23/2020/ZK schválilo poskytnutí dotace ve
výši 54 000,- Kč pro obec Roztoky. K podpisu
VP smlouvy je třeba souhlas ZO s přijetím
dotace.

LV 298
Jako první je projednáván pozemek p. č. 601/20 –
ostatní plocha, celková výměra 306 m2, podíl ¼,
část cestičky k nádraží. Paní starostka informuje
přítomné, kde se pozemek nachází, kdo vlastní
jeho další části, zastupitelé vedou diskuzi.
Roman
Texl
navrhuje
oslovit
ostatní
spolumajitele, zda by byli ochotni prodat obci
zbytek pozemku. Paní starostka již další majitele
oslovila a o jejich kladném postoji k prodeji
informuje přítomné.

Usnesení č. 2020/09/30 —13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přijetí dotace ve výši
54 000,- Kč z Programu 2020 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS s názvem akce „Obnova a
vybavení OOP Roztoky“ dle tematického
zadání Vybavení jednotek SDH obcí osobními
ochrannými prostředky.
Výsledek hlasování: Pro -8-Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 —14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu ¼
pozemku p. č. 601/20 v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0 - Zdržel se
-1- (Melč)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

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

Pozemek p.č. 605/11 – ostatní plocha, celk.
výměra 468 m2, podíl ¼ - část cestičky k nádraží

Paní starostka přítomné informovala, že žadatel,
který chce pozemek koupit, není dosud
vlastníkem objektu. Doporučila projednání
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Usnesení č. 2020/09/30 —15: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu ¼
pozemku p. č. 605/11 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti –0- Zdržel se
-1- (Melč)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Pozemek p.č. 135/15 – ostatní plocha, celková
výměra 252 m2, podíl 1/12 – BV9
Usnesení č. 2020/09/30 —18: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p. č. 135/15 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -4- Proti –0- Zdržel se 4- (Egertová, Melč, Bednaříková, Texl)
Usnesení č. 18 nebylo schváleno.

LV 675
Pozemek p.č. 145/7 – orná půda, celk. výměra
663 m2, podíl 1/12 – BV9

Pozemek p.č. 135/16 – ostatní plocha, celková
výměra 33 m2, podíl 1/12 – BV9

Usnesení č. 2020/09/30 —16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p. č. 145/7 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro
-4(Peterková,
Vostatek, Mikovec, Nedbal)
Proti
–0Zdržel se -4- (Bednaříková, Egertová, Melč,
Texl)
Usnesení č. 16 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 —19: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p.č. 135/16 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -4- Proti –0- Zdržel se 4- (Bednaříková, Egertová,Melč, Texl)
Usnesení č. 19 nebylo schváleno.

Pozemek p.č. 145/8 – orná půda, celková výměra
1091 m2, podíl 1/12 – BV9
Pan Prokůpek z řad občanů žádá bližší vysvětlení
obsahu usnesení, kolik představuje 1/12 a kolik
by stála. Paní starostka a pan Vostatek
vypočítávají cenu projednávaného podílu
pozemku. Zastupitelstvo diskutuje o koupi jedné
dvanáctiny bez jistoty možnosti prodeje zbytku
pozemku dalšími vlastníky do majetku obce.

Pozemek p. č. 264/2 – ostatní plocha, celková
výměra 450 m2, podíl 1/12 – pozemek ve
Stříbrném luhu u cesty (kde nyní parkují chataři)
Usnesení č. 2020/09/30 —20: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p. č. 264/2 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -4- Proti –0-Zdržel se 4- (Bednaříková, Egertová,Melč, Texl)
Usnesení č. 20 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 —17: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p. č. 145/8 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -4- Proti –0- Zdržel se 4-(Bednaříková, Egertová, Melč, Texl)
Usnesení č. 17 nebylo schváleno.

Pozemek p. č. 266/2 – ostatní plocha, celková
výměra 2390 m2, podíl 1/12 – pozemek cesta od
vodojemu do Chaloupek
Usnesení č. 2020/09/30 —21: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p. č. 266/2 v k.ú. Roztoky u
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Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -3- (Nedbal, Peterková,
Vostatek)
Proti
–0Zdržel
se
-5(Bednaříková, Egertová, Melč, Mikovec,Texl)
Usnesení č. 21 nebylo schváleno.

pozemku p.č. 279 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
od vlastníka Ing. Petra Krále, bytem U
Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za částku
120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -1- (Peterková) Proti –1(Vostatek) Zdržel se -6 - (Bednaříková, Egertová,
Nedbal, Melč, Mikovec, Texl)
Usnesení č. 24 nebylo schváleno.

Pozemek p.č.262/3 – trvalý travní porost, celková
výměra 10942 m2, podíl 1/12 – Čihadlo – vedle
vodojemu-vedení vody od Braníku

Usnesení č. 2020/09/30 —25: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p.č. 262/29 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro
-2(Peterková,
Vostatek)
Proti
–0Zdržel
se
-6(Bednaříková, Egertová, Nedbal, Melč, Mikovec,
Texl).
Usnesení č. 25 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 —22: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p.č. 262/3 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -3- (Nedbal, Peterková,
Vostatek)
Proti
–0Zdržel
se
-5(Bednaříková, Egertová, Melč, Mikovec, Texl)
Usnesení č. 22 nebylo schváleno.

Pozemek p.č. 148/32 – orná půda, celk. výměra
592 m2, podíl 1/12 – pozemek louka nad
Permonem

Pozemek p.č. 280 – trvalý travní porost, celk.
výměra 6959 m2, podíl 1/12 – louka a les pod
hájovnou
Zde majitel pozemku požaduje při odkoupení
zajistit přístup pro majitele pozemku p. č. 262/1
(les) v nezbytně nutné míře.

Usnesení č. 2020/09/30 —26: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p. č. 148/32 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -3- (Mikovec, Nedbal,
Vostatek) Proti –0- Zdržel se -5-(Peterková,
Bednaříková, Egertová, Melč, Texl).
Usnesení č. 26 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 —23: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p.č. 280 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
od vlastníka Ing. Petra Krále, bytem U
Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za částku
120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -1- (Peterková) Proti –1(Vostatek) Zdržel se -6- (Bednaříková, Egertová,
Nedbal, Melč, Mikovec, Texl)
Usnesení č. 23 nebylo schváleno.

Pan Texl vznesl návrh, že by bylo vhodné využít
při jednání projektor, na kterém by mohly být
promítány snímky z katastru nemovitostí, aby si
přítomní občané mohli lépe představit, kde
projednávané pozemky jsou.

Pozemek p.č. 279 – trvalý travní porost, celk.
výměra 3417 m2, podíl 1/12 – louka a les pod
hájovnou

Pozemek p.č. 148/33 – orná půda, celková
výměra 2825 m2, podíl 1/12 – pozemek louka
nad Permonem

Usnesení č. 2020/09/30 —24: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
9

Usnesení č. 2020/09/30 —27: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi podílu 1/12
pozemku p.č. 148/33 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra Krále,
bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena Voda za
částku 120,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro -3- (Mikovec, Nedbal,
Vostatek) Proti –0- Zdržel se -5- (Peterková,
Bednaříková, Egertová, Melč, Texl)
Usnesení č. 26 nebylo schváleno.

element osobních preferencí a vliv názoru jedince
na zbytek skupiny. Zastupitelstvo vyslechlo osobní
zkušenosti paní ředitelky, avšak negativní postoje
proti ZŠ a MŠ V Zahrádkách sankciovat nelze.
Usnesení č. 2020/09/30 -29: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje pro šk. rok 2020/2021
výjimku z počtu žáků (méně žáků) v základní
škole při ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 29 bylo schváleno.
11. Projednání žádostí o poskytnutí
dotace – Linka bezpečí, z.s., ALKA, o.p.s.,
Dimatex CS spol. s r.o.
11.1. Linka bezpečí, z.s.
Obec Roztoky obdržela žádost od Linky bezpečí
k poskytnutí podpory na zajištění provozu dětské
krizové linky. Obec přispěla již několikrát. Loni
částkou 3 000 Kč. Paní starostka navrhla přispět
stejnou částku i letos.
Pan Vostatek v čase 19:55 opustil místnost před
projednáním bodu 11.1., nezúčastnil se tedy
hlasování, vrátil se v 19:58.

Paní starostka informovala přítomné, že
v nabídce byly dále pozemky p.č. 285,
148/19,148/28,148/29, ale obec by tyto pozemky
nevyužila. Následně paní starostka nechala
zastupitele hlasovat o návrhu na rozpočtové
opatření č. 13.
Návrh rozpočtového opatření č. 13/2020
1. Nákupu pozemků
- zapojení zůstatku z
minulých období – pol. 8115, v částce 30 000,- na
§ 3639 – územní rozvoj.
Usnesení č. 2020/09/30 —28: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
13/2020.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti – 0- Zdržel se 1- (Melč)
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 –30: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje jednorázový finanční dar ve
výši 3 000,- Kč pro spolek Linka bezpečí, z.s.,
IČ 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02
Praha 8. K poskytnutí daru bude podepsána
darovací smlouva.
Výsledek hlasování: Pro -7- Proti –0- Zdržel se
-0- (nepřítomen Vostatek)
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

10. Projednání výjimky z počtu žáků
v ZŠ (méně žáků) pro šk. rok 2020/21
Obec Roztoky jako zřizovatel základní
školy ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky obdržela
od ředitelky školy žádost o povolení výjimky
z počtu méně žáků pro ZŠ. Paní ředitelka též
požádala o úhradu zvýšených výdajů na
vzdělávací činnost základní školy Předpokládaný
počet žáků byl v době podání žádosti 49, tj. při
organizaci 5 tříd o 26 žáků méně. Výjimkou se
zřizovatel zaváže případně dofinancovat náklady
spojené s platy učitelů nutné k zajištění výuky.
Do 1. třídy letos nastoupilo 5 žáků. Dvě děti ze
školy přestoupily. Z žádosti vyplynulo, že by se
předběžně mělo jednat o dofinancování platů v
částce 36 701,-Kč měsíčně.
Paní ředitelka Bulantová podotkla, že částka
může být ve výsledku nižší. Pan Melč vznesl
dotaz, zda byla provedena analýza příčin úbytku
žáků. Paní ředitelka vyzvala celé zastupitelstvo,
aby se dostavilo na schůzi s učitelským kolektivem
za účelem objasnění důvodů úbytku žáků. Do
diskuze se zapojil další z občanů s argumentem,
že příčiny jsou, ale nejsou prokazatelné, zmínil

11.2. ALKA, o.p.s.
Obec Roztoky obdržela žádost od OPS ALKA se
sídlem v Příbrami o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce na pokrytí provozních
nákladů spojených s pronájmem prostor a
službami spojenými s prostorem od Oblastní
nemocnice Příbrami. Jde o neziskovou organizaci
poskytující sociální služby (denní stacionář,
odlehčovací službu, sociální rehabilitaci a
sociálně aktivizační službu pro osoby se
zdravotním postižením).
Paní starostka sdělila přítomným, že již v rámci
pracovní schůzky zastupitelstvo projevilo svůj
názor dotaci neschválit a primárně podporovat
subjekty, které nabízí služby obyvatelům obce
Roztoky.
Usnesení č. 2020/09/30 –31: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dotaci pro společnost
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ALKA o.p.s., se sídlem Podbrdská 269, 261 01
Příbram, IČO 27240185 ve výši 1 000,- Kč. Na
poskytnutí
dotace
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro -0- Proti – 7- Zdržel se
-1- (Nedbal)
Usnesení č. 31 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 –33: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje návrh na bezúplatný
převod komunikace III/23620 na pozemku p. č.
566/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
6006 m2 do majetku obce Roztoky.
Výsledek hlasování:Pro -0- Proti –8- Zdržel se -0Usnesení č. 33 nebylo schváleno.

11.3. Dimatex s.r.o.
Společnost DIMATEX CS. Spol. s r.o. poskytuje
v naší obci služby spojené s likvidací textilního
odpadu. Kontejner je umístěn u prodejny Jednoty.
V minulých letech za pronájem prostoru pro
kontejner obec obdržela prostředky ve výši 1
500,- Kč ročně. Loni byl pronájem odpuštěn a
letos v souvislosti s koronavirovou krizí a
s celosvětově vzrůstajícími náklady na recyklaci
textilního odpadu a snížení cen výkupu
společnost požádala o poskytování příspěvku ve
výši 900,- Kč ročně na svoz kontejnerů.

13. Různé
Výkon TDS na realizaci akce „Chodník
podél sil. II/236 v obci Roztoky“
Paní starostka informuje přítomné ohledně návrhu
projektanta chodníku. Paní starostkou byl osloven
pan Jaroslav Kodeš, který výkon TDS navrhl
provést za částku 72 600,- Kč včetně DPH.
Stavba by měla být hotova do 3 měsíců od
zahájení.
Usnesení č. 2020/09/30 –34: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavřít smlouvu na výkon
technického dozoru stavebníka (TDS) pro akci
„Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“
s panem Jaroslavem Kodešem, Bezděkov 1017,
269 01 Rakovník, IČO 71694838 za cenu 72
600,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti – 0-Zdržel se -0Usnesení č. 34 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/09/30 –32: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci se společností DIMATEX CS, spol.
s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž
nad Nisou, na základě, něhož bude
poskytována platba ve výši 900,- Kč + DPH, tj.
dle platné legislativy 1 089,- Kč ročně na
úhradu svozu kontejneru na textil.
Výsledek hlasování:Pro -8-Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 32 bylo schváleno.

Pan Melč vznesl dotaz, jak častá bude kontrola
stavby, paní starostka odpověděla, že si četnost
kontrol může obec nastavit sama, zatím je
v návrhu uvedeno, že kontrola proběhne jednou
za 14 dní, což při délce stavby 3 měsíce bude
představovat 6 kontrol.

12. Projednání bezúplatného převodu
komunikace III/23620 do majetku obce
Obec Roztoky obdržela žádost o vyjádření od
Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje k bezúplatnému převodu komunikace do
majetku obce. Komunikace dle zákona o
pozemních
komunikacích
není
určena
k vzájemnému spojení mezi obcemi a je
využívána k místním účelům jako přístupová
komunikace od hlavní silnice u základní školy k
vlakovému nádraží.
Paní starostka informovala přítomné, že je tato
silnice kromě normálního provozu využívána pří
náhradní autobusové dopravě v případě výluky
vlaku. Proto by doporučila, aby obec Roztoky
ponechala tuto silnici Středočeskému kraji. Pan
Melč přerušuje paní starostku a vyzývá ji k tomu,
aby nechala zastupitelstvo hlasovat, protože tuto
záležitost již zastupitelstvo projednalo na
pracovní schůzce. Na což paní starostka reaguje,
že pouze informuje přítomné obyvatele, kteří o
tomto převodu neznají podrobnosti.

Kuchyně - nekvalitně provedené
obklady
V rámci realizace stavby rekonstrukce kuchyně
bylo se zhotovitelem domluveno, že obec získá
slevu na nekvalitně provedené obklady. Je třeba
rozhodnout, zda budou obklady skutečně
předělány, tj. špatně provedené vybourány a
obloženy novými v kvalitě dle norem, nebo zda
bude pouze přijata sleva.
Paní starostka přečetla přítomným návrhy
usnesení a podněcuje přítomné k diskusi, jakou
variantu zvolit. Paní Egertová se dotázala, zda
bude oprava provedena firmou IMPERCOMM,
načež paní starostka odvětila, že vzhledem záruce
a ke smlouvě uzavřené s touto společností, musí
provést opravu oni. Z řad obyvatel se pan
Prokůpek dotázal na výši slevy, která bude Obci
Roztoky
poskytnuta,
částka
doporučená
technickým dozorem stavebníka představuje
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minimálně 229 000,-Kč s DPH. Částka
představuje cenu obkladů v rozpočtu stavby. Tato
částka by byla využita k opravě částí kuchyně, kde
jsou obklady v nejhorším stavu, a to ve varně.
Dále se pan Prokůpek zeptal, zda je vyčísleno,
kolik by stála oprava. Náklady vyčísleny nebyly,
ale na místo se dostavil znalec, který špatné
provedení obkladů potvrdil. Pan Prokůpek
reagoval, že by po firmě žádal vyšší slevu. Na
dotaz, zda obec obdrží znalecký posudek včetně
odhadu slevy, starosta přítomné informovala, že
si zhotovitel zakázky objednal pouze zprávu,
jejíchž obsahem zřejmě cena nebude. Pokud by
obec chtěla znát přesnou cenu, musela by na
vlastní náklady o znalecký posudek požádat. Pan
Vostatek podotkl, že provedení oprav společností
IMPERCOMM, nepřichází v úvahu, jelikož obec
Roztoky firmě po zkažené zakázce znovu neprojeví
důvěru. Po diskusi se zastupitelstvo tedy shodlo
na variantě slevy.
Z řad občanů byl vznesen dotaz, kolik
rekonstrukce kuchyně stála, na který paní
starostka obce opověděla, že
k 30. 9. 2020
vyfakturovaná částka za stavbu činila 9 689 999,
82,-Kč a za gastro cca 3 200 000,- Kč. Paní
starostka dále podotkla, že byla součástí smlouvy
také podmínka, že má být zakázka provedena
v nejlepší kvalitě. Pan Melč prohlašuje akci za
nepovedenou a dovolává se po jejím celkovém
zhodnocení, zmiňuje některé chyby v rekonstrukci
kuchyně. Pan Vostatek podotýká, že by se tyto
chyby měly také odrazit na výsledné výši slevy.
Paní ředitelka se zapojila do diskuse s argumenty,
že je průběh rekonstrukce dokumentován ve
stavebním deníku a výsledek se neshoduje
s podmínkou provedení zakázky v nejvyšší kvalitě.
Pan Prokůpek doporučil, aby byla požadována
sleva ve výši nákladů na provedení celkové
opravy obkladů, v tomto názoru jej podpořil pan
Vostatek.

potřebné informace pro určení její výše. Paní
starostka vyzvala přítomné ke schválení návrhu
slevy. Pan Mikovec podotkl, že znalecký posudek
má nejvyšší právní váhu a přikláněl se k této
variantě. Pan Texl a pan Melč upozornili na fakt,
že znalecký posudek je drahá záležitost. Paní
starostce byl po diskusi zadán úkol oslovit
právního zástupce obce a požádat o stanovisko
k postupu určení výše slevy.
Usnesení č. 2020/09/30 –36: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavřít dodatek č. 3
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
„Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně
Roztoky č.p. 193“ na poskytnutí slevy ze
zádržného a pověřuje starostku k podpisu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0- Zdržel se -0Usnesení č. 36 bylo schváleno.
Mezníky
Proběhla diskuse k umístění mezníků v uličce u
č.p. 234. Pan Melč upozorňuje na nepovolenou
stavbou přístřešku na obecním pozemku, která
zužuje komunikaci. Starostka v rámci diskuse
obhajuje provedení vjezdu k přístřešku a to
hlavně z důvodu bezpečnosti.
Investiční akce
Kuchyně
Paní starostka zopakovala informace, které byly
obsahem předchozí debaty, a to, že stavba
dokončena, předána, zkolaudována, ale dosud
nebyla kompletně uhrazena částka související
s rekonstrukcí.
Pan Melč opakovaně požádal o závěrečné
vyhodnocení akce. Paní starostka na tuto žádost
reagovala, že neví, jakým způsobem by měla být
akce vyhodnocena, podotýká, že projekt byl
zpracován dle norem, byl schválen hygienou atd.,
a vyzívá pana Melče, aby navrhl způsob
vyhodnocení. Pan Melč požadoval alespoň
poučení. Pan Vostatek vyzívá přítomné, aby vzali
v potaz další okolnosti, které předcházely
rekonstrukci kuchyně, kterými byl například
nedostatek času. Paní starostka vyzívá přítomné
k návrhům způsobu zpracování závěrečného
vyhodnocení akce. Pan Vostatek uzavřel diskusi
názorem, že by měla být přednostně vyřešena výše
slevy a závěrečným vyhodnocením akce se
zabývat později.
Paní starostka dostala úkol prověřit, zda bylo v
Obci Lužná provedeno závěrečné vyhodnocení
akce po rekonstrukci školní kuchyně a jak.

Usnesení č. 2020/09/30 –35: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje neprovedení oprav obkladů
v provozu kuchyně společností IMPERCOMM
s.r.o., které vznikly v rámci stavby „Stavební
úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.
193“.
Výsledek hlasování:Pro -8-Proti – 0- Zdržel se -0Usnesení č. 35 bylo schváleno.
Dle rozhodnutí v předchozím bodě zastupitelstvo
diskutovalo o výši slevy. Paní Egertová navrhla
zastupitelstvu, aby byla sleva projednána na
příštím jednání zastupitelstva, až budou získány
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ke každému domu přivezeny, kontejnery na sklo a
olej a ostatní komodity kromě nádob na plasty,
bio a papír budou po obci nadále umístěny. Paní
starostka reagovala, že bude třeba aktualizovat
obecně závaznou vyhlášku.
Paní ředitelka Bulantová informovala přítomné,
že školka bude po karanténě od 1. 10. 2020 opět
otevřena.

Mostky
Paní starostka informovala přítomné, že bylo
vydáno stavební povolení pro mostek u č.p.17,
bude VŘ i pro mostek přes Rak. potok na
Paraplíčko – následující ZO bude schvalovat,
realizace nejspíše v roce 2021, částka za oba cca
1,3 mil. Kč bez DPH, tj. cca 1,6 mil. Kč.
Mostek u úpravny vody – zadáno zpracování
studie pro umístění v návaznosti využití mostku
pro pěší nebo pojezd vozidly do 3,5t
Rekonstrukce OÚ
V současné době probíhá stěhování, které by
mělo být dokončeno do 23.10., předávání stavby
proběhne 2.11.2020 a kancelář úřadu se bude
přechodně nacházet v budově č.p. 1 – restaurace
U Křížku v 1.patře.
Pan Melč se v souvislosti s harmonogramem
rekonstrukce OÚ dotazuje starostky, na kdy jsou
naplánovány práce na střeše. Pan Melč se
vyjádřil k faktu, že jsou tesařské práce
naplánovány na prosinec a leden., takže je jasné,
že bude muset dojít ke změně harmonogramu.
Paní starostka podotýká, že ke smlouvě byl
přiložen harmonogram, který byl součástí
výběrového řízení, což odpovídá zákonu.
Připouští, že harmonogram bude aktualizován.
Chodník
Starostka informovala přítomné, že Rada kraje
má
materiály
ke
schválení
připraveny
k projednání na 5.10.2020.
Kronikář
Obec nově hledá kronikáře, protože pan Pech již
tuto funkci nemůže kvalitně vykonávat kvůli
časové
vytíženosti
způsobené
změnou
zaměstnání. Pan Melč se dotazuje na kontroly
kroniky. Paní starostka informuje, že poslední
kontrolu provedla za rok 2018.
14. Podněty a náměty občanů
Pan Rajtr vznesl k zastupitelstvu dva dotazy. 1.
Kdy bude zprovozněn obecní rozhlas, nastínil
důležitost funkčního rozhlasu v dnešní době. Paní
starostka nechala práce spojené s instalací
rozhlasu nacenit, cena by představovala cca
270 000,-Kč,
ale
vzhledem
k plánované
rekonstrukci OÚ, doporučila zprovoznění
rozhlasu zrealizovat až po jejím dokončení. 2.
Pana Rajtra zajímalo, jaký je stav zavedení
kontejnerů pro tříděný odpad ke každému domu.
Paní starostka přítomné informovala, že nejspíše
v průběhu listopadu budou nádoby dle seznamu

15. Diskuse
Diskuse
proběhly
v rámci
projednávání
jednotlivých bodů zasedání.
Paní ředitelka Bulantová se dotázala, zda je
zařízen úklid po volbách a zda bude probíhat
vítání občánků. Paní starostka informovala
přítomné, že je úklid zařízen včetně dezinfekce
prostor, kterou provede objednaná firma, od
školy si obec půjčí pouze stojan na desinfekci.
Vítání občánků bude z důvodů zvýšeného výskytu
nakažených osob koronavirem zrušeno a
posvícení také. Informace budou na webových
stránkách obce.

-

-

-

-

-
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16. Závěr
Shrnutí veřejného jednání
Zastupitelstvo obce schválilo:
program jednání
doplnit zápis č. 20/2020 dodatkem k bodu č. 3 na
základě námitky podané panem Melčem dne 29.
7. 2020
rozpočtové opatření č. 12/2020
původní znění zápisu, jelikož námitky ze zasedání
konaných dne 3. 6. 2019, 14. 8. 2019, 3. 9. 2019,
24. 9. 2019, 24. 10. 2019, 21. 11. 2019 nebyly
věcné a nebylo třeba zápis doplnit dodatkem po
předchozím projednání těchto námitek
přijetí dotace ve výši 1 072 000,- Kč z Programu
2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova s názvem akce „Stavební úpravy
a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.193“
dle tematického zadání OBV - Obnova venkova
přijetí dotace ve výši 54 000,- Kč z Programu
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
s názvem akce „Obnova a vybavení OOP
Roztoky“ dle tematického zadání Vybavení
jednotek SDH obcí osobními ochrannými
prostředky
koupi podílu ¼ pozemku p. č. 601/20 v k. ú.
Roztoky u Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra
Krále, bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena
Voda za částku 120,- Kč/m2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

koupi podílu ¼ pozemku p. č. 605/11 v k. ú.
Roztoky u Křivoklátu od vlastníka Ing. Petra
Krále, bytem U Lékárny 130, 25070 Odolena
Voda za částku 120,- Kč/m2
rozpočtové opatření č. 13/2020
pro šk. rok 2020/2021 výjimku z počtu žáků
(méně žáků) v PO ZŠ a MŠ V Zahrádkách
Roztoky
jednorázový finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro
spolek Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198, se
sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8. K poskytnutí
daru bude podepsána darovací smlouva
dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci se
společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem
Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, na
základě, něhož bude poskytována platba ve výši
900,- Kč + DPH, tj. dle platné legislativy 1 089,Kč ročně na úhradu svozu kontejneru na textil
uzavřít smlouvu na výkon technického dozoru
stavebníka (TDS) pro akci „Chodník podél sil.
II/236 v obci Roztoky“ s panem Jaroslavem
Kodešem, Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník,
IČO 71694838 za cenu 72 600,- Kč včetně DPH
neprovedení oprav obkladů v provozu kuchyně,
společností IMPERCOMM s.r.o. které vznikly
v rámci stavby „Stavební úpravy a rekonstrukce
kuchyně Roztoky č.p. 193“
uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p. 193“ na
poskytnutí slevy ze zádržného a pověřuje
starostku k podpisu dodatku.
Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovateli zápisu pana Romana Texla a pana
Jaroslava Nedbala
zapisovatelkou jednání Bc. Klaudii Formánkovou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kontrolu usnesení z předešlých zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 9/2020, č. 10/2020 a č.
11/2020, které je přílohou tohoto zápisu
zprávu finančního výboru č. 10, která je přílohou
tohoto zápisu.
výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti
u obce roztoky dle § 129 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů za období 1. 4. 2019 – 15. 6.
2020, která je přílohou tohoto zápisu
nápravu zjištěných nedostatků, tj. doplnění
evidence právních předpisů vydaných obcí o
vyhlášky č. 1/2020 a č. 2/2020, včetně doplnění
dat o nabytí platnosti všech platných právních

předpisů. Přílohou zápisu k uveřejnění je
kompletní evidence právních předpisů vydaných
do 30.9.2020

-

-

-

-

-

-

-

Seznam příloh:
podaná námitka pana Melče (včetně námitky
podané dne 29.7.2020)
zpráva kontrolního výboru
rozpočtové opatření č. 9/2020, č. 10/2020 a č.
11/2020
zpráva Finančního výboru č. 10
Protokol z kontroly výkonu samostatné
působnosti u obce Roztoky dle § 129 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, za období 1.4.2019
– 15.6.2020
kompletní evidence právních předpisů vydaných
do 30.9.2020., doplněná o vyhlášky č. 1/2020 a č.
2/2020, včetně doplnění dat o nabytí platnosti
všech platných právních předpisů
Úkoly starostce:
informovat K.K. Rakovník o nové vyhlášce i
ubytovacím poplatku a vyzvat je o jeho úhradu za
rok 2020.
podat inzerát na nového kronikáře pro obec
Roztoky
obstarat v zimním období údržbu zeleně v oblasti
V Chaloupkách
zjistit, jaký je stav šachet dešťové kanalizace
vyhledat právnickou pomoc v postupu určení
výše slevy v souvislosti s nekvalitními obklady na
stavbě „Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně
Roztoky č. p. 193“
prověřit, zda bylo v obci Lužná provedeno
závěrečné vyhodnocení akce rekonstrukce školní
kuchyně a jak
Úkoly pro Kontrolní výbor:
Provádět kontrolu evidence právních předpisů do
jednoho měsíce od přijetí nového právního
předpisu
Zkontrolovat evidenci majitelů psů a výběr
poplatků
Schůze byla ukončena ve 2144 hod.
V Roztokách dne 9.10. 2020
Zapsala Bc. Klaudie Formánková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Nedbal, Roman Texl
Ing. Lenka Peterková – starostka
Mgr. Tomáš Vostatek – místostarosta
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Konec září a začátek října v MŠ

Koncem září už jsme v MŠ zažili karanténu a školka musela být zavřená. Celkem to vyšlo jen na 5
pracovních dnů, takže to nebylo nic drastického. Po karanténě, vydezinfikování hraček a povrchů a
absolvování testů jsme mohli znovu otevřít.

Přišel podzim a s ním typické podzimní počasí. Abychom předešli nějaké běžnější nákaze, začali
jsme si ve školce povídat o podzimní sklizni na zahrádce a o důležitosti konzumování ovoce a zeleniny.
Povídali a četli jsme si o vitamínech a děti si moc rády zahrály hru na zlého Bacila a hodného Vitamína. Na
sklizeném ovoci a zelenině jsme procvičovali poznávání barev, učili jsme se úrodu pojmenovat a spočítat
ji, porovnávali jsme velikosti, i čeho se urodilo více či méně. Děti by už také měly vědět, co roste na
stromě a co na záhonku a jak se pan zahradník nebo sadař musí o svoji zeleninu nebo ovoce starat. Když
jsme sázeli zeleninu do svých malých zahrádek my, procvičovali jsme tím také poznávání pravé a levé
strany. Každoročně si důležitost vitamínů připomínáme také svátkem ovoce a zeleniny. Uspořádali jsme ho
v omezeném rozsahu i letos. Zatancovali jsme si na veselou a poučnou písničku „Už se těšíme, až to
zbaštíme“ a kdo chtěl, mohl něco zdravého i ochutnat. Tu ochutnávku u větších dětí vyhrála sušená
jablíčka a hned na druhém místě byl mražený hrášek. Paní učitelky si pro děti připravily představení o tom,
jak babička a dědeček sklízeli úrodu ze zahrádky. Malí diváci museli někdy dědečkovi i pomoct, protože
dědeček „napřed zlobil a pak se polepšil“ – jak to popsal jeden z nejmenších diváků. Dědeček měl totiž
napřed velké bříško, protože měl rád dortíčky a párky a nechtěl se moc hýbat. Pak onemocněl a babička ho
vyléčila bylinkovým čajem. Potom ho poslala sklidit úrodu ze zahrádky, ale dědeček nepoznal tu správnou
zeleninu, takže poprosil děti o pomoc. Také sklízení veliké řepy babička s dědečkem nezvládli sami, tak
15

jim museli přispěchat
na pomoc malí herci.
Dědečkovi
začalo
ovoce a zelenina
chutnat, začal se víc
hýbat, bříško zmizelo
a mohl si s babičkou
na závěr i zatancovat
mazurku.
Při
procházkách
vesnicí
také
pozorujeme
zahrádky. Už jsme
našli velkou dýni a
obdivujeme
různě
zbarvená
jablíčka.
Všímáme
si
i
zbarvujícího se listí
na stromech a podzimního počasí. Snad se nám ještě na čas vrátí sluníčko, ale děti už se těší i na pouštění
draků.

Foto: archiv MŠ Roztoky

G.T.
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Počet voličů v seznamu – 824
Volební účast 35,68 %
Č.
5
7
16
19
22
33
38
45
48
50
63
67
69
70
71
82

Vydaných obálek - 294
Platné hlasy 284 (96, 6 %)

NÁZEV
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
České pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Dělnická str. sociální spravedl
česká str. sociálně demokrat.
Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická aliance
Trikolóra hnutí občanů
Svobodní
ROZUMNÍ – Petr Hannig

PLATNÉ HLASY; %
3
(1,05 %)
52
(18,30 %)
13
(4,57 %)
45
(15,84 %)
0
(0,00%)
47
(16,54 %)
0
(0,00%)
12
(4,22 %)
21
(7,39 %)
61
(21,47 %)
19
(6,69 %)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
8
(2,81 %)
2
(0,70 %)
1
(0,35 %)

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2.10. – 3.10.2020
1. kolo
2. kolo

Počet voličů
824
826

Kandidát
Mgr. Vladimír Drápal
Daniel Pitek
Mgr. Zdeňka Hamousová
Ing. Dominik Hanko
Václav Beneš
Ing. Jaroslav Veselý
Mgr. Zdeněk Pištora
MUDr. Ivo Trešl
Mrg.et. Bc. Milan Rychtařík
Ing. Rostislav Domorák

vydané obálky
285 (34,59 %)
137 (16,59 %)
Navrh. Str.
ODS
SEN 21
USZ
SPD
KSČM
UFO
Trikolóra
STAN
ANO
S.cz

Zdroj: volby.cz
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Polit. přísl.
BEZPP
BEZPP
BEZPP
SPD
KSČM
BEZPP
Trikolóra
STAN
ANO
BEZPP

platné hlasy
276
137
1.kolo
33 (11,95 %)
27 (9,78 %)
18 (6,52 %)
11 (3,98 %)
16 (5,79 %)
4 (1,44 %)
2 (0,72 %)
121 (43,84 %)
43 (15,57 %)
1 (0,36 %)

2.kolo
47 (34,30%)

90 (65,69%)

A-tým
28.9.

Okresní přebor
TJR A - Kněževes

3:2

3.10.

Pustověty - TJR A

1:4

10.10.

TJR A - Olešná

5:2

Pudil 2, Čermák Michal
Čermák Michal, Kaplan, Texl,
Hruška
Číhař 3, Čumpelík, Špimr

B-tým
27.9.

Pralesní liga
Ruda - TJR B

8:1

Bendl

11.10.

Hředle B - TJR B

:

odloženo

St.žáci

Berounsko

4.10.

Felbabka - TJR

1:5

7.10.

TJR - Tlustice

5:3

10.10.

TJR - Králův Dvůr

:

St.přípravka
Rakovnicko
25.9.
N. Strašecí A - TJR
4.10.

TJR - Tatran
Rakovník

10:1
17:9

Barčot M. 3, Moravec, Novák
V.
Ibl 2, Novák Václav 2, Barčot
M.
odloženo

Hamouz J.
Willitzer N. 5, Hamouz J. 4,
Brožek 2, Matějovský 2, Fráňa
Vojta 2, Fráňa M., Hruška
Jenda

Od 12. 10. byly přerušeny soutěže z důvodu pandemie COVID 19
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TABULKY PŘED CORONA PAUZOU
A - tým OKRESNÍ PŘEBOR
Rk.

Družstvo

Záp. V R P Skóre Body

Pen Pen
+

-

1

TJ Sokol Mšec

8

7 0 1

36:4

22

0

1

2

TJ Roztoky, z.s.

8

6 0 2 22:13

19

0

1

3

FK Hředle

7

6 0 1

27:9

18

0

0

4

FC 05 Zavidov B

8

5 0 3 29:19

15

0

0

5

SK Sparta Řevničov

7

5 0 2 18:16

15

0

0

6

Ohnivec Městečko

8

4 0 4 15:13

13

0

1

7

TJ Sparta Lužná

8

5 0 3 15:17

12

3

0

8

FC PO Olešná

8

3 0 5 19:20

10

0

1

9

Baník Rynholec

7

4 0 3

7:11

10

2

0

10

FC Jesenice

8

3 0 5 14:24

8

1

0

11

FK Kněževes

7

2 0 5 15:30

6

0

0

12

SK Senomaty

7

2 0 5

7:18

5

1

0

13

SK Lišany, z.s.

7

1 0 6

9:16

4

0

1

14

TJ Sokol Pustověty

8

0 0 8

7:30

2

0

2

B - tým PRALESNÍ LIGA
Rk.

Družstvo

Záp. V R P Skóre Body

Pen Pen
+

-

1

FK Hředle, z.s. B

6

6 0 0

36:5

18

0

0

2

Sokol Ruda

7

5 0 2 29:14

15

0

0

3

SK Senomaty B

7

4 0 3 24:20

12

0

0

4

FK Kounov, z.s.

7

3 0 4 19:22

8

1

0

5

TJ Roztoky B

6

2 0 4 13:23

6

0

0

6

Sokol Srbeč

7

2 0 5 15:40

6

0

0

7

Panoší Újezd

6

1 0 5 11:23

4

0

1
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