OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

1/2021

přepracovala webové stránky obce. Přijímáme
Vaše podněty a připomínky k doplnění a
zpřehlednění stránek.

tatistika za rok 2020
K 31. 12. 2020 bylo v Roztokách hlášeno k
trvalému pobytu 1036 obyvatel (+ 35
cizinců). Z toho 862 dospělých (444 mužů a 418
žen), 147 dětí ve věku do 15let (81 chlapců, 66
dívek) a 27 dětí ve věku 15 – 18 let (12 chlapců,
15 dívek). Průměrný věk obyvatel Roztok je
43,56.
Z obce Roztoky se odstěhovalo 22 osob a 32
nových obyvatel se přistěhovalo.
V roce 2020 se narodilo 16 nových občánků – 9
chlapců a 7 dívek.
15 občanů Roztok zemřelo.
Na území obce se v loňském roce uskutečnily dvě
svatby.

S

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

T

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

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

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

O

dpady
Do 31. ledna je třeba uhradit poplatek za
svoz komunálního odpadu. Plátce poplatku
má ohlašovací a registrační povinnost. Tu splní
při odevzdání vyplněného PROHLÁŠENÍ
PLÁTCE POPLATKU, které najdete na
webových stránkách obce, případně je k dispozici
na úřadě.

P

latby a poplatky
Upozorňujeme, že platby za pronájem
zahrádek měly být uhrazeny do 31. 1. 2021.
Poplatky za pejsky je nutno uhradit nejpozději do
31. 3. 2021

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

tránky obce
Obec v souvislosti se zákonem o přístupnosti

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@obec-roztoky.cz

S
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Zápis č. 24/2020 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 10.
12. 2020 od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ Roztoky

Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla ověřovateli zápisu z
jednání paní Evu Bednaříkovou a pana Jaroslava
Nedbala, zapisovatelkou navrhla paní Lucii
Kolbekovou, DiS.

Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová,
Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč,
Jaroslav Nedbal, Ing. Lenka Peterková, Roman
Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
Omluveni: Martin Mikovec
Počet přítomných občanů: 5
Zapisovatelka: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Jaroslav
Nedbal

Usnesení č. 2020/12/10 — 2: Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní
Evu Bednaříkovou a pana Jaroslava Nedbala.
Za
zapisovatelku
určuje
paní
Lucii
Kolbekovou, DiS.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 17:35 hod., přivítala
všechny přítomné a řídila průběh jednání. Uvedla,
že jednání bylo svoláno na základě pozvánky,
která byla v souladu se zákonem o obcích
zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a na
elektronické úřední desce na internetu. Dále
konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů z 9 a
zastupitelstvo
je
tak
usnášeníschopné.
Upozornila, že z jednání bude pořizován zvukový
záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Paní starostka vyzvala přítomné k předložení
námitek k zápisu z minulého jednání. Nikdo tak
neučinil.
Usnesení č. 2020/12/11 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zápis z minulého zasedání č.
23/2020 z 23. 11. 2020.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Schválení programu jednání
Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.

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

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. Zpráva FV č. 11
7. Projednání návrhu střednědobého výhledu
a rozpočtu obce Roztoky pro rok 2021
8. Pozemkové
záležitosti
souhlas
s umístěním stavby na pozemku p.č. 585/1
9. Projednání nové vyhlášky k systému
likvidace odpadů v obci Roztoky
10. Směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu
11. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby,
schválení změn a dodatku
12. Různé
13. Podněty a náměty občanů
14. Závěr

Usnesení č. 2020/12/10 – 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
Příjmy 1/2020 – 11/2020
19 544 773,69 Kč
Výdaje 1/2020 – 11/2020
24 414 114,18 Kč
Stav účtu k 10. 12. 2020: ČS 18 757 890,67 Kč
ČNB 4 844 784,44 Kč
Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 25. 11. 2020 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 19/2020, které se týkalo
převodu částky
10 000,- Kč z § 4222 – VPP na
§ 3745 – údržba veřejné zeleně, ponížení
rozpočtu o částku 4 668,42 Kč – vratka dotace na
volby, v příjmech pol 4111 – neinvestiční
transfery a ve výdajích § 6115 – volby.
Ostatní převody v rámci paragrafů.

Usnesení č. 2020/12/10 — 1: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje program jednání.
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Usnesení č. 2020/12/10 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
19/2020, které jsou přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/12/10 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu let 2022-2023, který je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření ke schválení
Převod částky 150 000,- Kč z § 6171 – správa na
§ 377 – sběr a svoz komunálního odpadu.
Převod částky 100 000,- Kč z § 5512 – požární
ochrana (běžné výdaje) na § 5512 – požární
ochrana (kapitálové výdaje) – technické
zhodnocení CAS 27 MAN – výměna rolety.

Rozpočet 2021 – ke schválení
Zastupitelstvo obce Roztoky se seznámilo s
návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Návrh
rozpočtu obce Roztoky byl vyvěšen na úřední
desce obce, i na internetových stránkách obce
umožňujících dálkový přístup od 23. 11. 2020 do
10. 12. 2020. K předloženému návrhu nebyly
vzneseny připomínky.
Rozpočet je plánován s příjmy v částce 16 446
200,- Kč; výdaje v částce 36 692 900,- Kč,
financování v částce
20 246 700,- Kč
Závaznými ukazateli je členění dle paragrafů.
Rozpočet bude přílohou zápisu.

Pan Melč se dotazoval, na důvody navýšení o
částku 150 000 Kč na komunální odpad. Paní
starostka uvedla, že v tomto paragrafu jsou
zahrnuty veškeré náklady s odpady (Marius
Pedersen, skládka Lány i s dopravou).
Usnesení č. 2020/12/10 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
20/2020.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Návrh pro
rozpočet
Rekonstrukce OÚ
12 500 000
Chodník
4 600 000
MŠ vnitřní kanalizace
560 000
+ úpravy sociálek
Vodovod
1 000 000
Můstky
1 600 000
Tělocvična - projekt,
500 000
opravy sociálek
Hasičárna
50 000
Kotelna
500 000
VP Chaloupky, studie,
2 000 000
oprava rybníku
Demolice zdi u jezu,
200 000
vyrovnání svahu
Bytovky, okolí Jednoty
500 000
Projekty, studie
500 000
Nákup pozemků
500 000
Opěrná zeď
500 000
Rozhlas
250 000
Územní plán
850 000
Celkem
26 610 000
Akce 2021

1.
2.
3.

6. Zpráva FV č. 11
Paní starostka vyzvala předsedkyni finančního
výboru paní Lenku Egertovou k přečtení zápisu z
kontroly č. 11., která proběhla 20. 11. 2020 od
8:00 do 10:00 hod. Výbor provedl kontrolu stavu
pokladny, hospodaření obce za období 7/202011/2020 a kontrolu přijatých faktur. Zápis
z kontroly finančního výboru je přílohou tohoto
zápisu.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usnesení č. 2020/12/10 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu finančního
výboru č. 11, která je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0–
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

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

7. Projednání návrhu střednědobého
výhledu a rozpočtu obce Roztoky pro rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Ve zpracovaném návrhu střednědobého výhledu
jsou příjmy navrženy ve výši 17 006 000,- Kč.
Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 16 mil. Kč. V
následujícím období se počítá s přebytkovým
rozpočtem. Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i na
internetových stránkách obce od 23. 11. 2020 do
10. 12. 2020 tj. do projednání. Paní starostka
uvedla, že dosud nebyly vzneseny připomínky.

Investiční akce
Opravy
Služby

Vysoutěženo

ANO
ANO
NE
ANO
NE

NE
NE
NE
NE

20 700 000
5 410 000
500 000

Usnesení č. 2020/12/10 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočet obce na rok 2021
jako schodkový, s celkovými příjmy v částce
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16 446 200,- Kč, výdaji v částce 36 692 900,- Kč
a financování v částce 20 246 700,- Kč.
Závaznými ukazateli je členění dle paragrafů.
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Na podnět paní Volemanové přislíbila paní
starostka uvést v RL termíny vývozu jednotlivých
druhů odpadu.
Usnesení č. 2020/12/10 - 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Roztoky. Účinnost vyhlášky bude od 1. 1.
2021.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8. Pozemkové záležitosti - souhlas s
umístěním stavby na pozemku p.č. 585/1
Paní starostka seznámila přítomné s žádostí, kdy
se zpracovatel projektu pro kanalizační přípojku
pro dům č.p. 28 obrátil na obec s požadavkem
udělení souhlasu se stavbou na pozemku obce p.č.
585/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Jde o běžnou
kanalizační přípojku, která bude uložena
v komunikaci – Skákanda. Aby nedošlo
k následnému propadu komunikace, bude při
zásypu z důvodu dodržení správného zhutnění
materiálu v místě napojení přítomen některý ze
zastupitelů obce. Majitel oznámí termín realizace.

Dále bylo uvedeno, že poplatky za odpad se
budou hradit od 4. 1. 2021 do 31. 1.2021.
Poplatek lze uhradit elektronicky na účet obce
nebo osobně v kanceláři úřadu.
Pan Melč se dotazoval na shromaždiště popelnic,
které zůstávají v křižovatce u pana XXX a není
možné tudy projet. Z diskuze vyplynulo, že není
možné, aby tam popelářský vůz zacouval. Paní
Volemanová informovala, že kde není místo pro
svozové auto, měli by popeláři chodit
k jednotlivým domům. Pan Texl navrhl, zvolit u
křižovatky na popelnice zvláštní místo.

Usnesení č. 2020/12/10 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky souhlasí s umístěním stavby
kanalizační přípojky pro dům č.p. 28, která
povede po pozemku ve vlastnictví obce
Roztoky p.č. 585/1 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Souhlas bude vyznačen na
předloženém situačním výkresu, který je
přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:Pro -8-Proti –0-Zdržel se -0Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu
Obec má směrnici pro zadávání zakázek malého
rozsahu schválenou od roku 2015. V mezidobí
došlo k vydání nového zákona č. 134/2016 Sb. o
veřejných zakázkách, který v § 27 upravuje
pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu,
jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v
případě veřejné zakázky:
a) na dodávky nebo na služby v částce
2 000 000 Kč, nebo
b) na stavební práce v částce 6 000 000 Kč
Paní starostka navrhla směrnici projednat na
následujícím zasedání ZO, jelikož směrnice
předložená k projednání upravovala pouze odkaz
na zákon a doporučila kontrolnímu výboru (paní
Jedličkové) její komplexní přepracování.

9. Vyhláška k systému likvidace odpadů
V souvislosti se zavedením nového systému
třídění odpadů D2D budou z obce odstraněny
kontejnery na papír, plasty a biodpad. Nově
budou občané třídit tento odpad do nádob, které
budou mít u svých nemovitostí. Obec tedy vydá
novou vyhlášku, která bude upravovat systém
nakládání s odpady. Proti vyhlášce vydané
v minulém roce bude upraven seznam míst, kde
lze další separovaný odpad odkládat. Je nově
upraven systém nakládání s kovy. Po obci budou
doplněny další nádoby na kovy, ve sběrném dvoře
(úložišti odpadů) již nebude fungovat výkup
železa, ale stále zde bude možné nepotřebný
kovový
odpad
odkládat.
Shromažďování
směsného komunálního odpadu bude možné do
nádob o velikosti 60, 80, 120, 240, 770, 1100 l.
Účinnost vyhlášky bude od 1.1.2021.

Usnesení č. 2020/12/10 - 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky pověřuje kontrolní výbor
zpracováním nové směrnice pro zadávání
zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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11. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby,
schválení změn a dodatku

projevili zájem chodit na kontrolní dny, aby
věděli, o čem mají rozhodovat.

V tomto bodě paní starostka seznámila přítomné s
probíhající
rekonstrukcí
obecního
úřadu.
V současné době jsou provedeny nejhrubší
bourací práce, vybrané podlahy, na půdě je
odstraněna zděná vestavba.
Na minulém zasedání zazněly kritiky na
zpracování projektové dokumentace. Některé
stavební zásahy nejsou řešeny vůbec, v rozpočtu
chybí položky k některým pracím. Návrh
projektanta je dílo reklamovat a projektovou
dokumentaci (dále PD) přepracovat. Tím by však
došlo k zastavení stavby do doby dokončení
revize projektu.
Dalším
problémem
je
komunikace
s projektantem, který na výzvy k doplnění dotazů
technického dozoru stavby, (dále jen „TDS“)
nereagoval. Bylo domluveno, že bude dělat
autorský dozor stavby. Na 1. kontrolním dnu
dostal několik úkolů, ale v termínu je nesplnil. To
komplikuje postup stavby, kde je třeba
v návaznostech na rozhodnutí projektanta
pokračovat v realizaci. V průběhu stavby tedy
zhotovitel, ve spolupráci s TDS, hledají řešení,
která lze operativně aplikovat a případně ocenit.
Zastavením stavby cca o měsíc by došlo
k navýšení nákladů stavby, dle vyčíslení
zhotovitele, o zhruba 250 tis. Kč, což představuje
především náklady režijní pro pronájmy zařízení
staveniště a náklady mzdové na THP pracovníky.

Usnesení č. 2020/12/10 - 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zastavit rekonstrukci
OÚ a reklamovat dílo - projektovou
dokumentaci ve stupni dokumentace pro
provedení stavby
Výsledek hlasování: Pro – 4 - (Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Melč) Proti – 4 (Nedbal, Peterková, Texl, Vostatek) Zdržel se -0Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

Veřejného zasedání se zúčastnil pan Melicher,
který provádí technický dozor investora stavby. V
průběhu zasedání odpovídal na dotazy zastupitelů
a vysvětloval situaci vzniklou rekonstrukcí budovy
úřadu. Zpracovaná PD má nedostatky. Pan
Melicher uvedl, že by při přepracování projektové
dokumentace vzrostly náklady, obec by přišla o
dotace, vzniknou další náklady na zastavení
stavby a časové prodlevy min. 1,5 roku. Dále
uvedl, že je schopen ohlídat, aby nutné
vícenáklady
nebyly
nadhodnocené.
Paní
Jedličková se tázala na cenu v případě
pokračování stavby. Pan Melicher uvedl, že
navýšení ceny se těžko odhaduje, může jít až o
částku 2-2,5 mil. Kč. (vstupní schodiště, topení,
zpevnění nosnosti stropu). Nejvíce změn se
projeví vždy v první třetině rekonstrukce, kdy se
objevují nedostatky.
Je možnost provedení
méněprací, ale jsou položky, které se musí
zachovat (přístup pro invalidy). Zastupitelé

Usnesení č. 2020/12/10 - 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje výstavbu předstěny
v místnosti 0.1 po 2 stěnách přilehlých
k terénu. Zhotovitel předloží cenovou nabídku.
Výsledek hlasování: Pro - 4 - (Nedbal, Peterková,
Texl, Vostatek) Proti – 1 - (Melč) Zdržel se - 3 –
(Bednaříková, Egertová, Jedličková)
Usnesení č. 14 nebylo schváleno.

Hlasováním
nebyla
stavba
zastavena,
pokračovalo se v projednávání konkrétních
záležitostí nezbytných pro další pokračování
stavby.
Sklepní prostory
Ve sklepě byly očištěny zdi od starých omítek,
byla vybrána betonová podlaha, tak aby byla
zajištěna potřebná hloubka pro skladbu nové
podlahy, která má být zateplena. Místnost je
z poloviny zaříznutá v terénu, obvodové, resp.
základové zdivo je kamenité se známkami
vlhkosti. V projektu je řešeno stěny opět
omítnout, není řešeno narušování nových omítek
solemi. Zhotovitel navrhuje postavit po obvodu
dvou stran stěnu z ytongu o tloušťce 7,5 cm
s prostorem cca 5 cm pro cirkulaci vzduchu. TDS
i projektant návrh odsouhlasili. Jde o vícepráce,
které zatím nebyly naceněny.

Zastupitelé se dohodli, že o každé změně, včetně
cenové nabídky, budou včas informovaní na
rychlých schůzkách, vždy před kontrolním dnem.
Topení
Byly předloženy 2 nabídky na zpracování PD,
která bude korespondovat s návrhem pro
rekonstrukci výměníkové stanice v budově. PD
doplní otopný systém v budově s napojením na již
existující PD v místech sociálek.
1. 32 670 Kč vč. DPH - Ing. Viktor Kouřílek
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2. 30 000 Kč vč. DPH – Ing. Jan Novotný
Projektant
Novotný,
který
dlouhodobě
spolupracuje se společností Propuls Solar, která
pro provozovatele kotelny, řeší návrhy systému
obnovy výměníkových stanic. V původní nabídce
projektant slíbil práci předložit 1. týden v lednu
s tím, že z opatrnosti garantuje 2. týden v lednu.
Předložená PD bude obsahovat výkaz výměr (
„VV“).

Usnesení č. 2020/12/10 - 18: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje změnový list č. 1,
kterým jsou oceněny práce pro zhotovení
drážek pro vedení elektroinstalací v celém
objektu za částku 74 042,37 Kč bez DPH
(89 591,27 Kč s DPH), nebylo naceněno
v rozpočtu, chyba projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/12/10 - 15: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat zpracování
projektové dokumentace pro řešení otopného
systému budovy OÚ panu Ing. Janu
Novotnému, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň za
částku 30 000,- Kč vč. DPH. Zhotovitel
předloží cenovou nabídku na realizaci.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Půda = 3.NP
zmíněna nutnost opravy poškozených částí krovů
– viz změnový list č. 2, který zastupitelé dostali
v materiálech. Zhotovitel ocenil na částku 12 978
Kč,- bez DPH (15 703,38 Kč s DPH).
Usnesení č. 2020/12/10 - 19: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje změnový list č. 2,
kterým jsou oceněny práce pro opravy
poškozené části krovu za částku 12 978,- Kč
bez DPH (15 703,38 Kč s DPH), nebylo
naceněno.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

1. patro = 2.NP
V zasedací místnosti bude třeba opět provést
revizi statického posudku, jelikož po odkrytí celé
podlahy jsou trámy o různých rozměrech. Zajistí
projektant. Dále má být ubourán jeden průduch
komínu. Je třeba nejdříve rozhodnout, zda
zachovat funkčnost komínů a případně v jakém
rozsahu. Pokud ano, bude nutné komín
vyvložkovat již při rekonstrukci.
Dále je třeba rozhodnout, zda komín v zasedačce
ubourat, jak je v PD. PD však neřeší některé další
práce spojené s ubouráním.

Usnesení č. 2020/12/10 - 20: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o
dílo na stavbu „Rekonstrukce obecního úřadu
Roztoky“, jímž dochází ke změně ceny díla na
základě změnových listů č.1 a 2 o 87 020,37 Kč
bez DPH (105 294, 65 Kč s DPH) na celkovou
částku 11 267 868,37 Kč bez DPH (13 634
120,73 Kč s DPH).
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/12/10 - 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zrušení funkčnosti
komínů v budově OÚ č.p. 128.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Původní vysoutěžená cena díla byla 11 180 848,Kč bez DPH (13 528 826,08 Kč s DPH).

Usnesení č. 2020/12/10 - 17: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje na objektu budovy OÚ
č.p. 128 ponechání komínu. V rámci
rekonstrukce nebourat průduch komínu, jak
navrhuje PD.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Venkovní žaluzie
Ve výkazu výměr pro dotaci jsou uvedeny
venkovní žaluzie, pro které ale v rozpočtu chybí
přídavné práce pro přivedení elektřiny. Rolety
vzhledem k umístění budovy do svahu nemají
opodstatnění, proto paní starostka navrhla je
nerealizovat.

Ve VV nebyly položky pro provedení drážek pro
vedení elektroinstalací. Zhotovitel předložil jejich
nacenění pro celý objekt s cenou 74 042,37 Kč
bez DPH. VV je přílohou Změnového list č. 1.

Pan Melicher upozornil, že žaluzie jsou
podmínkou pro plnění dotace Operačního
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programu Životního prostředí – zateplení budovy.
Starostka ověří u poskytovatele dotace.

Před podáním žádosti o stavební povolení pro
výstavbu chodníku do Chaloupek, rada
Středočeského kraje schválila výpůjčku pozemků
v jejím majetku po dobu realizace chodníku.
Následně budou pozemky bezplatně převedeny na
obec. Zastupitelé obce obdrželi návrh smlouvy o
výpůjčce, která bude uzavřena se Středočeským
krajem v zastoupení Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje pro pozemky p.č. 564
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 574 m2
a p.č. 566/1 o výměře cca 171 m2.

Nastavení systému schvalování změn při realizaci
díla
V důsledku předpokládaných změn, které se
nejspíše v průběhu realizace rekonstrukce budovy
OÚ ještě vyskytnou, je třeba nastavit
mechanismus pro schvalování změn, aby
nedocházelo k časovým prodlevám a nemusela
být stavba prodlužována. Dle zpracovatele VŘ je
prodloužení podstatnou změnou závazku, která
musí být sankcionována dle smlouvy. Zhotovitel
nese riziko placení penále, ale i obec se vystavuje
riziku sankcí ze strany poskytovatele dotace,
která může být vyčíslena až do výše sankcí, za
prodloužení termínu dokončení stavby. Navíc
zhotovitel předběžně vyčíslil i náklady na
prodloužení stavby – viz výše.

Usnesení č.2020/12/10 - 22: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi
Středočeským krajem v zastoupení Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje
a obcí Roztoky pro pozemky p.č. 564 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 574 m2 a
p.č. 566/1 o výměře cca 171 m2, které budou
trvale zabrány v souvislosti s realizací stavby
„Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“ a to
do bezúplatného užívání po dobu maximálně 2
let od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.
Výsledek hlasování:Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0–
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Dle smlouvy musí být při schvalování změn
zachován tento postup:
1) identifikace více nebo méně prací včetně
rozsahu
2) informování zadavatele
3) nacenění a odůvodnění
4) posouzení a odsouhlasení TDS
5) schválení - uzavření dodatku
Zastupitelstvo
může
schválit
pravomoc
schvalovat dodatky do určité částky starostce
(nebo společně s místostarostou).

Paní Volemanová se zeptala, kdy se začne
s realizací chodníku a jak dlouho potrvá. Paní
starostka uvedla, že se začne 1. 4. 2021 a potrvá
3 měsíce.
13. Podněty a náměty občanů

Usnesení č. 2020/12/10 - 21: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pravomoc schvalování
změnových listů pro akci „Rekonstrukce OÚ
Roztoky“ starostce po dohodě se zastupiteli
nebo místostarostovi. K uzavření dodatku
dojde na následujícím ZO.
Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Pan místostarosta Vostatek popřál všem příjemný
předvánoční čas. Uvedl, že i přes velké názorové
střety a neshody je dobře, že dochází ke
konstruktivním diskuzím.
14. Závěr
Na závěr uvedla paní starostka, že následující
zasedání zastupitelstva bude pravděpodobně
v lednu, v návaznosti na potřebu schvalování
případných změn při realizaci stavby obecního
úřadu.

Bylo domluveno, že pokud se zastupitelé
dohodnou na schůzce o změnách potřebných
k realizaci stavby, je potřeba následně na
zastupitelstvu schválit dodatek smlouvy, aby se
stavba nezdržovala.
12. Různé
Smlouva o výpůjčce
Středočeského kraje

na

pozemky

Shrnutí veřejného jednání

-
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Zastupitelstvo obce schválilo:
Program jednání
Zápis z minulého zasedání č. 23/2020 z 23. 11.
2020
Rozpočtové opatření č. 20/2020
Střednědobý výhled rozpočtu let 2022-2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový, s
celkovými příjmy v částce 16 446 200,- Kč,
výdaji v částce 36 692 900,- Kč a financování v
částce 20 246 700,- Kč. Závaznými ukazateli je
členění dle paragrafů
Umístění stavby kanalizační přípojky pro dům
č.p. 28, která povede po pozemku ve vlastnictví
obce Roztoky p.č. 585/1 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Roztoky s účinností vyhlášky od 1. 1. 2021
Zadat zpracování projektové dokumentace pro
řešení otopného systému budovy OÚ panu Ing.
Janu Novotnému, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň za
částku 30 000,- Kč vč. DPH
Zrušení funkčnosti komínů v budově OÚ č.p. 128
Na objektu budovy OÚ č.p. 128 ponechání
komínu v původních rozměrech, tj. v rámci
rekonstrukce nebourat průduch komínu, jak
navrhuje PD
Změnový list č. 1, kterým jsou oceněny práce pro
zhotovení drážek pro vedení elektroinstalací
v celém objektu za částku 74 042,37 Kč bez DPH
(s DPH 89 591,27 Kč), nebylo naceněno
v rozpočtu, chyba projektové dokumentace
Změnový list č. 2, kterým jsou oceněny práce pro
opravy poškozené části krovu za částku 12 978,Kč bez DPH (15 703,38 Kč s DPH), nebylo
naceněno
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu
„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ jímž
dochází ke změně ceny díla na základě
změnových listů č. 1 a č. 2 o 87 020,37 Kč bez
DPH (105 294, 65 Kč s DPH) na celkovou částku
11 267 868,37 Kč bez DPH (13 634 120,73 Kč
s DPH)
Pravomoc schvalování změnových listů pro akci
„Rekonstrukce OÚ Roztoky“ starostce po dohodě
se zastupiteli nebo místostarostovi. K uzavření
dodatku dojde na následujícím ZO
Smlouvu o výpůjčce mezi Středočeským krajem
v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a obcí Roztoky pro pozemky
p.č. 564 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
cca 574 m2 a p.č. 566/1 o výměře cca 171 m2,
které budou trvale zabrány v souvislosti
s realizací stavby „Chodník podél sil. II/236
v obci Roztoky“ a to do bezúplatného užívání po
dobu maximálně 2 let od 1. 4. 2021 do 31. 3.
2023

Zastupitelstvo obce určuje:
-

ověřovatele zápisu paní Evu Bednaříkovou a pana
Jaroslava Nedbala a zapisovatelkou jednání paní
Lucii Kolbekovou, DiS
Zastupitelstvo obce pověřuje:

-

kontrolní výbor ke zpracování nové směrnice pro
zadávání zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-

kontrolu usnesení z předešlých
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 19/2020
zprávu finančního výboru č. 11

zasedání

Seznam příloh:
-

č.1) zpráva kontrolního výboru
č.2) rozpočtové opatření č. 19/2020
č.3) zprávu č. 11 finančního výboru z kontroly
z 20. 11. 2020
č.4) střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 –
2023 pro obec Roztoky
č.5) Rozpočet obce Roztoky
č.6) přípojka ke kanalizaci u č.p. 28 – situační
výkres
č.7) OZV 4/2020 o stanovení systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Roztoky s účinností vyhlášky od 1.1.2021
Úkoly starostce:
-

odpady - podrobný soupis kolik a za co se
platí
do příště specifikovat výdaje 150 tis. na
odpady
ověřit u OPŽP zda jsou žaluzie podmínkou
pro poskytnutí dotace

Schůze byla ukončena ve 2200 hod.
V Roztokách dne 18. 12. 2020
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Nedbal,
Bednaříková
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
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Eva

PŘED - I POVÁNOČNÍ NEKLID
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
K závěru starého roku a zároveň i na začátku tohoto nového roku měli roztočtí hasiči napilno.
V sobotu 19. prosince museli vyjíždět hned dvakrát. Poprvé když se hodinu před polednem na křižovatce
známé jako „U zrcadla“ směrem na Velkou Bukovou a Višňovou srazila dvě osobní vozidla. Mladší
řidička Škody Octavia ve směru od Roztok, navíc se dvěma dětmi na zadních sedadlech, nedala při
odbočování vlevo přednost také Škodě Octavia ve směru od Velké Bukové a obě vozidla se čelně střetla.
Náraz naštěstí nebyl silný, takže se nikomu nic nestalo, snad se jen trošku vylekaly uvedené děti. Roztočtí,
společně s později dorazivšími kolegy z Rakovníka, provedli na obou vozidlech protipožární opatření a
zasypali unikající provozní kapaliny. Po vyšetření poměrně jasné příčiny nehody, pak roztočtí pomohli
s naložením vozidel na odtahovou službu a zajistili úklid vozovky. V podvečer byli roztočtí společně
s křivoklátskými, zbečenskými a stochovskými hasiči povoláni k požáru komínu v chatě ve Zbečně. Ještě
před jejich příjezdem ale požár samovolně uhasl. Hasiči vybrali topeniště v obou kamnech připojených do
komína, zkontrolovali jeho vnější teplotu a stav a vydali se zpět na své základny.
Štědrý
den
začal
našim hasičům hned po
půlnoci, když se nad silnicí
směrem
na
Leontýn
částečně vyvrátil a následně
nebezpečně naklonil suchý
jasan o průměru asi 40 cm.
V řidiči nákladního vozidla
vezoucího pečivo vyvolal
takový strach, že raději
kontaktoval tísňovou linku.
Hasiči strom za současného
zastavení provozu skáceli
pomocí motorové pily přes
silnici a po rozřezání ho
odstranili
mimo
komunikaci.
Ani poslední dva dny v minulém roce neměli roztočtí klid. Nejprve se ve středu večer utrhla část
skály nad silnicí směrem na Velkou Bukovou, strhla s sebou dva stromy a společně s nimi zablokovala
provoz v podstatě na celé, i když poměrně široké, komunikaci. Roztočtí hasiči stromy a alespoň menší
kameny z poloviny silnice odstranili, aby vozidla čekající v obou směrech mohla postupně odjet. Po
příjezdu hasičů z Rakovníka a Velké Bukové rozhodl na základě komunikace s operačním střediskem
velitel zásahu o odjezdu hasičů z místa události s tím, že silnicí uklidí správce komunikace. O hasičské
rozloučení s rokem 2020 se roztockým společně s berounskými hasiči postaral v posledním odpoledni roku

návštěvník Nezabudic, který nad kopcem na protějším břehu řeky spatřil silný kouř. Operační středisko
vyhodnotilo situaci jako požár lesního porostu v katastru Branova v lese v okolí Štulce. Čtyři cisterny,
velitelské vozidlo a terénní čtyřkolka měly za úkol požár najít a uhasit. Bohužel se ani aktivní komunikací
s oznamovatelem nepodařilo požár najít. Až starosta obce Branov a velitel místních hasičů navedli
zasahující tím správným směrem, k nenahlášenému pálení větví na louce nad obcí. Jeden z místních
podnikatelů zde skutečně spaloval na hromadě suché větve a nenahlásil to přes webové rozhraní hasičům.
Poté se všichni do akce povolaní vydali zpět na své základny snad v poklidu přivítat nový rok.
O první letošní zásah se stochovským a roztockým hasičům a záchranářům postarala řidička bílé
Škody Kodiaq, která v pátek 8. ledna cestou
směrem k Leontýnu nezvládla na mokré
silnici v mírné levotočivé zatáčce vozidlo a
narazila s ním do vedle rostoucího stromu.
Kromě ní se ve vozidle nacházely i dvě malé
děti. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale i
přesto odvezli roztočtí záchranáři celou
posádku na podrobnější vyšetření do
rakovnické nemocnice. Hasiči provedli na
místě pouze protipožární opatření a na
poměrně frekventované silnici řídili do
příjezdu dopravních policistů provoz. Poté se
vrátili zpět na své základny.

HASIČI RADÍ:
Pohyb po zamrzlé hladině a záchrana probořených osob
Pokud to není nutné, tak na led vůbec nevstupujte. Jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní
plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti. Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a v takovém případě
má led namodralou barvu. Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny,
zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí.
Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi. Po ledové ploše se nepohybujte
ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení a k náhlému prasknutí. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše
se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5 metrů a být navzájem spojeni pomocí
lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice. Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu,
proto při pohybu po ledu využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).
Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro
ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat,
Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy
informovat rodiče o místě bruslení. Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned
na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné,
zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
Když se led proboří - jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte
klid. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým
kopáním se snažte dostat co nejdál a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá,
zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při

pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a
záchrana bude náročnější.
Když zachraňujete - při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je
v první řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS na linkách 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu
se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy
(plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv
i improvizovanými plovacími pomůckami. Nikdy nepřetěžujte své síly a schopnosti. Zachránce by se měl
vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něj nestal zachraňovaný. Pokud při záchraně začne praskat
led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh. Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte
převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Nikdy ho nenechávejte samotného bez dozoru. Do
příjezdu záchranářů se s ním snažte co nejvíce komunikovat.
zdroj: www.pozary.cz

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

Foto: archiv hasiči

…………………………………………..………………………….
Knihovna
Na začátku roku 2021 bych Vás ráda seznámila s děním v naší roztocké knihovně
v uplynulém roce. Jak jistě víte, minulý rok byl velice pohnutý a vymykal se ostatním
rokům, které jsme zažili. V polovině března začal platit nouzový stav a knihovna se
uzavřela pro čtenáře. Toto opatření trvalo až do 28. dubna, kdy se otevřelo a čtenáři si
mohli přijít znovu vybrat knihy a časopisy, i když s omezeními (jako jsou roušky, dezinfekce a nemožnost
si v knihovně posedět a popovídat). Ze začátku byli lidé dost opatrní a moc jich nechodilo, ale časem se
osmělili a byli rádi, že už vše funguje a mohou se opět věnovat četbě.
Tento stav ale dlouho netrval, protože již v polovině června se opět knihovna zavřela na více než tři měsíce
z důvodu rekonstrukce kuchyně v mateřské škole. Předělávaly se rozvody elektřiny, vody, odpady, takže
v knihovně nic nefungovalo. Navíc to bylo jedno veliké smetiště, kam nesměly vstupovat cizí osoby.
Po velkém úklidu v knihovně jsem slavnostně otevřela knihovnu 24. září a doufala, že vše již bude
normální a čtenáři si konečně budou moci v klidu přijít vybrat knížky a popovídat si. Ovšem v říjnu zase
začal platit nouzový stav a s tím velká omezení v půjčování. Situace se stále nelepšila, ba naopak, a tak se
zavedlo půjčování z okénka, které stále pokračuje. V dnešních dnech chodí do knihovny málo lidí, i když
jsou zde nové a zajímané knihy. Rakovnická knihovna pro naši knihovnu zakoupila 89 nových knih a další
stovky knih nám půjčuje. Z kladenské knihovny nám v roce 2020 přivezli také soubor knih (202 ks), takže
je z čeho si vybírat. Věřím, že až se situace uklidní, čtenáři si znovu najdou cestu do knihovny. Knihovna
v Roztokách vždy byla oázou klidu a dobré nálady a pevně věřím, že to tak zase bude.
Statistika za rok 2020
Roztocká knihovna měla k 31. 12. 2020 43 registrovaných čtenářů, z toho 12 dětí do 15 let. Počet návštěv
v loňském roce, i přes veškerá omezení, dosáhl čísla 478. Čtenáři si půjčili 2 386 knih, z toho 170 ks
naučné literatury, 1061 krásné literatury, 54 naučných knih pro děti a 304 ks dětské krásné literatury a 797
výpůjček periodik.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 čítal celkem 5338 ks a 202 ks knih zapůjčených.
D. Hessová, knihovnice

Začátek nového roku v MŠ
Nový rok jsme v MŠ přivítali povídáním o čase, ročních obdobích, měsících v roce a také
Tříkrálovou koledou. Převlékli jsme se do kostýmů, zazpívali a popřáli paní ředitelce, paní kuchařkám a
přes plot do stavebnin. Bohužel jsme vzhledem k situaci nemohli obejít všechny, kteří nás na koledu
obvykle zvou, tak nás napadlo koledu před školkou nahrát a rozeslat. Děti byly spokojené, že si
vykoledovaly nějaké dobrůtky a že o koledu úplně nepřišly. Alespoň prostřednictvím Roztockých listů
přejeme ze školky i všem ostatním: Šťastný nový rok 2021!

foto : archiv MŠ

G.T.

Rekonstrukce budovy OÚ stále pokračuje
Kdo četl zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky uveřejněný na webových stránkách obce,
všiml si, že zastupitelstvo hlasovalo o přerušení stavby. Argumentem byl požadavek na
přepracování nekvalitně zpracovaného projektu a rozpočtu stavby.
Po zahájení stavby v listopadu se zjistilo, že některé části stavby projekt řeší jen zevrubně a
zhotovitel, aby mohl převzít záruku za kvalitně zpracované dílo, předkládá nová řešení, která ale
způsobují úpravy ve výši rozpočtu na stavbu. Ne vždy jde pouze o navýšení částky, lepším
řešením dochází i ke snižování nákladů. Dodatek smlouvy č. 2, který bude zastupitelstvo
schvalovat na zasedání 27.1.2021, navýší rozpočet na základě změnových listů o cca 195 tis. Kč
bez DPH. Celkově po 3 měsících stavby bude rozpočet stavby navýšen o 282.242,42 Kč bez DPH.
Navýšení bylo způsobeno některými nepředpokládanými náklady (např. opravy střechy), které
nemohl projektant při zpracování projektu znát a některé náklady pro zlepšení komfortu stavby si
vyžádalo zastupitelstvo (např. stříška nad bezbariérovým vchodem). Projekt byl kvůli požadavku
na posílení stropů přepracován, ale po odkrytí podlah v zasedací místnosti se zjistilo, že nebude
třeba navržené zpevnění stropu dělat.
Poskytovatel dotace schválil úpravu projektu tak, abychom nemuseli realizovat venkovní žaluzie,
které byly do projektu navrženy v souladu s energetickým posudkem stavby. Částka, kterou za toto
ušetříme, bude 95 tis. Kč bez DPH.
Nemyslím si, že by bylo rozumné zastavovat stavbu. Náklady by mohly být mnohonásobně vyšší,
což potvrdil i stavební dozor.
K dalšímu navýšení rozpočtu určitě ještě dojde. Co nás určitě čeká, je komplexní oprava vstupního
schodiště. Projekt řešil pouze jeho základní opravu, ale za navržený způsob oprav se zhotovitel
brání vzít záruku. Projekt také neřešil výměnu radiátorů v budově. Původní požadavek byl
zachovat staré litinové radiátory, avšak náklady na jejich přetěsnění, ke kterému by muselo dojít,
by byly tak vysoké, že bylo schváleno navrhnout nový systém rozvodů tepla po budově včetně
výměn radiátorů. Budova má staré rákosové stropy, které jsou popraskané a i při bourání příček
došlo k jejich porušení. Zhotovitel navrhl udělat podhledy ze sádrokartonu ve všech místnostech,
ale náklady by velmi narostly. Zastupitelé požadují variantní návrh oprav stropů bez podhledů při
zachování tzv. fabionů - oblých přechodů mezi svislou stěnou a stropem. Jde o budovu ze třicátých
let, tak jsou i hrany stěn všude zaoblené. V dnešní době se to již moc nedělá, ale v rámci
rekonstrukce bychom toto měli zachovat.
Bohužel se při rekonstrukci staré budovy musí počítat s tím, že ne vše jde dle plánu. Počáteční
nečinnost projektanta, či časová prodleva v rozhodování zastupitelstva, mohou způsobit posun
termínu dokončení, na což zhotovitel již upozornil. Dle uzavřené smlouvy by budova měla být
hotová začátkem července tj. 8 měsíců od předání stavby. Doufejme, že se podaří termín dodržet a
dojde k co nejnižšímu zvýšení nákladů na stavbu.
Lenka Peterková

Počasí v roce 2020 v Roztokách
Uplynulý rok byl v mnoha ohledech nejednoduchý. V Roztokách se od předchozích let celé dekády
odlišoval i v počasí. Mimořádně teplá zima 2019/2020 bez sněhu znamenala malou zásobu vodní vláhy,
častý vítr vysušoval krajinu. Ačkoliv v rámci celé ČR byl rok 2020 teplotně slabě nadprůměrný,
v Roztokách byl teplotně podprůměrný. Příčinou je častý výskyt teplotních inverzí v hlubokém údolí
Berounky, kdy je v údolí nižší teplota než na kopcích okolo. Celkově byl loňský rok také mimořádně
oblačný s postupným dostatkem srážek, i když nejvíc pršelo na Moravě, zatímco západ Čech už byl
srážkově spíše podnormální. Roztoky leží v pásmu průměrného ročního úhrnu srážek, podle srážkoměru
v Karlově Vsi zde spadlo 540 mm za celý rok, což je 540 litrů na každý metr čtvereční. Zda je to
dostatečné, může každý posoudit podle toho, jak se zelená vegetace. Rozhodně to bylo lepší, než
v předchozích rocích, kdy masivně usychala tráva nebo i stromy.
Teplotně je naše obec docela komplikovaná, protože je v členitém terénu a na teplotě se výrazně podepisují
zmíněné četné inverze. Jiné teploty budou v horní části, jiné v sídlišti, jiné u řeky, a to i v průběhu jediného
dne. Měřím teplotu každou minutu na severní straně bytovky, měření není standardní (správně se má měřit
přesně 2 m nad travnatým povrchem mimo zástavbu), ale jinou možnost nemám. Mám už k dispozici
slušnou sadu dat od roku 2011, můžeme proto už poměrně dobře hodnotit průměrné teploty a extrémy.
Rok 2020 vyšel s průměrnou celoroční teplotou 9,9 °C, což je o 0,2 °C chladnější oproti celému období
2011–2020. Nenastaly žádné sériové vlny veder, jedinkrát bylo dosaženo teploty 35 °C dne 9. srpna.
Podotýkám, že vůbec nejvyšší teplotu 39,1 °C změřil můj roztocký teploměr 22. července 2015 a absolutně
nejnižší teplotu -21,7 °C v arktické vlně 12. února 2012. Rok 2020 však zdaleka nedosahoval takových
nízkých teplot, minimum nastalo hned 2. ledna, a to pouhých -8,6 °C.
Zajímavé je vyhodnocení, odkdy dokdy se vyskytovaly dny s určitou teplotou vzduchu. Teplota 10 °C byla
v Roztokách překračována od 10. ledna do 24. prosince (samozřejmě, ne po všechny dny tohoto období).
Teplota nad 15 °C se vyskytovala mezi 12. březnem až 14. listopadem. Nad 20 °C vystupovala hodnota
mezi 6. dubnem až 3. říjnem. Z letních 25 °C jsme se mohli těšit v období od 8. května do 22. září, a
tropickou třicítku jsme zažívali od 12. června do 15. září, tj. zhruba tříměsíční období, kdy máme
v Roztokách možnost tropických teplot. Vzhledem k mírně chladnějšímu roku přišly tropické třicítky
mírně později, jinak se s nimi můžeme setkat už i v květnu, výjimečně i v dubnu.
Leden 2020 byl v Roztokách teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota 1,4 °C byla o 0,8 °C vyšší,
než normál za referenční období 2011–2020. Nejvyšší lednová teplota vzduchu byla 14,1 °C dne 31. ledna,
nejnižší -8,6 °C dne 2. ledna, což byla současně nejnižší teplota celého roku. Spadlo ale jen 7,5 mm srážek.
Únor byl velmi teplý, měl nejvyšší odchylku od průměrné teploty ze všech měsíců. Průměrná teplota byla
5,1 °C a odchylka směrem nahoru o celé 4,1 °C. Nejvyšší únorová teplota byla 14,7 °C dne 1. února,
nejnižší pak -3,2 °C dne 9. února. Spadlo příznivých 47,6 mm srážek. Březen už patřil k chladnějším
měsícům, měl průměrnou teplotu 4,7 °C (byl chladnější, než únor), což byla odchylka -0,2 °C oproti
normálu, tj. byl teplotně mírně podprůměrný. Maximální teplota dosáhla 18,2 °C dne 17. března, minimální
-8,2 °C na konci března, dne 24. 3., takže moc nechybělo, aby překonala lednové minimum. Srážek
napršelo 38,6 mm. Duben měl průměrnou teplotu 9,9 °C, což v podstatě odpovídá i dlouhodobému
normálu, byl jen o 0,1 °C teplejší. Nejvyšší dubnová teplota dosáhla 24,6 °C na samém konci dubna dne
28. 4., nejnižší -7,9 °C dne 1. dubna se opět blížila k absolutnímu ročnímu minimu. Srážek bylo jen 20,7
mm. Květen byl chladný, měl z celého roku největší teplotní odchylku směrem dolů. Průměrná teplota byla
11,9 °C, což je o 2 °C nižší, než normál. Maximální teplota vzduchu v květnu byla 26,5 °C, takže jen sotva
přesáhla letních 25 °C. Minimální teplota byla -1,4 °C dne 6. května. Srážek spadlo 53,6 mm, květen byl

proto chladný a deštivý. Červen byl v Roztokách také chladnější (na rozdíl od celé ČR, kde byl červen
naopak teplotně slabě nadprůměrný), hlavně kvůli častým nočním teplotním inverzím. Průměrná červnová
teplota v Roztokách byla 17,6 °C, což bylo o 0,7 °C méně, než je normál. Maximální teplota dosáhla
tropických 32,9 °C dne 27. 6., minimální byla 5,7 °C dne 2. června — první měsíc, kdy nemrzlo. Srážkový
úhrn činil 63,8 mm. V noci 16. června jsme na severní obloze mohli pozorovat úchvatné noční svítící
oblaky, které se vyskytují kolem letního slunovratu a jsou poměrně vzácné. Červenec byl také mírně
chladnější, než u nás bývá obvyklé — průměrná teplota byla 19,2 °C, což je o 0,5 °C méně oproti normálu.
Maximální teplota byla 33,5 °C dne 28. července, minimální 6,1 °C dne 13. července. Srážkový úhrn byl
38,9 mm. Také 5. července se po setmění na severní obloze rozzářily velkolepé noční svítící oblaky, které
pokrývaly ohromnou část oblohy a tento úkaz byl zcela výjimečný. Srpen byl po pár měsících teplotně

nadprůměrným obdobím. Jeho průměrná měsíční teplota byla 19,7 °C (odchylka od normálu 0,6 °C) a stal
se tak nejteplejším měsícem roku 2020. Možno dodat, že asi v 75 % bývá nejteplejším měsícem roku
červenec, v asi 20 % srpen a zbývajících 5 % zastává červen. Nejvyšší teplota srpna 2020 byla rovných 35
°C dne 9. srpna, což byla současně nejvyšší teplota celého roku. Nejnižší teplota byla 7,4 °C dne 28. srpna
a roční křivka teploty vzduchu už začíná zvolna klesat. Srážkový úhrn je krásných 109,1 mm, to však
nutno připsat hlavně prudkým srážkám v bouřkách, nikoli „zahradnickému dešti“. Září mělo průměrnou
teplotu 14,4 °C a bylo tak o 0,1 °C teplejší, než normál — to považujeme za bezvýznamnou odchylku a
září tak bylo teplotně normální vzhledem k desetiletému referenčnímu období 2011 až 2020. Nejvyšší
zářijová teplota byla 30 °C dne 15. 9. a současně to byl poslední výskyt této teploty v roce 2020. Nejnižší
teplota byla 1,6 °C na konci měsíce, dne 28. září, a dává tak najevo, že mrazíky jsou už na dosah. Napršelo
87,8 mm a měsíc tak byl srážkově docela vydatný. Říjen měl průměrnou měsíční teplotu 9,7 °C, nejvýše
vystoupila teplota dne 3. 10. na příjemných 22,5 °C, ale letní teploty se už v říjnu neočekávají. Tento den
byl také poslední, kdy v roce 2020 teplota překročila hodnotu 20 °C. Teplotně byl říjen slabě nadprůměrný
o 0,3 °C. Kupodivu nejnižší teplota stále neklesla pod 0 °C, dosáhla jen 0,8 °C dne 28. 10., ovšem přízemní
mrazíky se už vyskytovaly, což poznáme podle ranního jíní, tzv. šedého mrazu, ojíněné trávy nebo skel
automobilů. Úhrn srážek byl 46,6 mm, o poznání méně, než v letních měsících. V říjnu se už častěji

vyskytuje teplotní inverze, provázená mlhami nebo nízkou inverzní oblačností, ze které nanejvýš mrholí a
srážky vydatné nejsou. V listopadu byla průměrná teplota vzduchu už jen 4,2 °C a častý výskyt mlh a
inverzních situací. Teplotně byl v Roztokách listopad podprůměrný s odchylkou -0,6 °C. Maximální
teplota 18,5 °C byla dosažena 2. 11., minimální -5,7 °C dne 30. 11. a srážkový úhrn byl pouhých 8,5 mm.
Zásoby podpovrchových vod, nahromaděné přes léto, se pomalu snižovaly a moc nechybělo k tomu, aby
opět přišlo mírné sucho. Dne 14. 11. byla naposledy v roce dosažena teplota 15 °C, pak bylo už jen
chladněji. Prosinec měl průměrnou teplotu 2,3 °C, byl o 0,3 °C chladnější, než je desetiletý normál.
Nejvyšší teplota byla 11,7 °C dne 22. 12., což je tradiční vánoční obleva, kdy takřka každoročně v těchto
dnech přichází několikadenní oteplení. Štědrý den 24. 12. byl poslední v roce, kdy byla dosažena teplota 10
°C. Nejnižší teplota -5,6 °C nastala hned 1. prosince. Srážkový úhrn činí 17,6 mm, prakticky veškeré
srážky byly kapalné, nikoli sněhové.
Pro srovnání s celou Českou republikou uveďme také celorepublikové teplotní extrémy: Nejvyšší teplota
v ČR byla v roce 2020 dne 11. 8. v Olomouci, a to 36,2 °C. Nejnižší -22 °C dne 1. 4. na Jizerce, ovšem to
je mrazová kotlina, kde teploty klesají pod 0 °C i v létě. V celé oblasti střední Evropy bylo za rok 2020
zaznamenáno bezmála 4 miliony blesků, nejvíc bouřkový den byl 22. 8. Maximální srážky za jediný den
spadly v Bílém Potoce v Jizerských horách dne 20. 6. a kupodivu se nejednalo o bouřkové přívalové
srážky, ale o vytrvalý déšť.
Jaký asi bude rok 2021? Klimatologické modely ukazují všechny následující měsíce jako teplotně
nadprůměrné a většinou srážkově kolem normálu. Sušší by měl být červen i prázdninové měsíce, to však
nepopírá, že může přijít místní bouřka s prudkými přívalovými srážkami. První dosažení 20 °C
pravděpodobně nastane koncem března nebo v první polovině dubna. První třicítku můžeme očekávat
koncem dubna nebo v červnu. Zbytek současné zimy by měl být převážně bez sněhu a s vyššími teplotami
vzduchu, nelze však vyloučit ojedinělé vpády arktického vzduchu a několikadenní ochlazení včetně
napadání sněhu. Trendy z posledních desetiletí směřují k vyšším teplotám a většímu suchu, je tedy důležité
udržovat zásoby vody např. pro zalévání zahrad.
Petr Dvořák, meteorolog

…..………………………………………………………………………………………………………….……………
To mi H(l)áva nebere
V minulém vydáni RL jsem chválil šípky a jejich sběr. Tedy, alespoň jsem trochu soběstačný, a když k
tomu přičtu vlastní vejce, kuřecí a králičí maso, něco rajčat, brambor a česneku, tak je toho docela dost. Jen
ten anglický trávník nemám. Jeho založení a údržba totiž vyžaduje mnohem více práce, času a peněz, než
když kus zahrady dvakrát do roka zryjete a občas vyplejete. A šup tam na start třeba brambory, a pak už to
točíte. Zpět ke slípkám. Ve spodní časti Roztok vím pouze o dalších DVOU chovatelích! A v Chaloupkách
to nebude o nic lepší. Ves jak vyšitá. Přitom to nezabere tolik času, jako strávíte na FB, slípky sežerou
zbytky z kuchyně, něco zrní a posekaný anglický trávník. Ale co se divím, když některé děti ve školce vidí
slípky cestou po Skákandě poprvé v životě. A dospělí? Některým vadí kohout. Už jste viděli slepice bez
kohouta? Vždyť k sobě patří jako velbloud a hrby-pokud to není lama. Jooo ves už dlouho nejni co bejvala.
Už delší dobu funguje sběr BIO odpadu, kam se nesmí ukládat živočišný odpad (chutná slípkám). Chápu, u
bytovek, kde by spíše slušely kompostéry, ale u rodinných domů? To se nenajde místo na kompost? Kam
se poděl zdravý selský rozum? Já vím, kde je a nikdo ho tam nehledá. Místo kompostu raději kupují drahá
umělá hnojiva, která v součtu nadělají více škod než sůl, která se u nás na silnice nesmí používat. Jo a proč
mi to hlava nebere? Jsem původně z VELIKÉHO města Stochov, kde jsou mnou propagované věci ještě
stále normální.
Jiřik z kowárny

Jak letos dopadla Ptačí hodinka?
Ptačí hodinka je unikátní projekt České společnosti ornitologické (ČSO). Jde o příklad tzv. občanské vědy,
kdy se široká veřejnost zapojuje do sčítání ptáků na krmítku. Tento projekt napomáhá zjistit, které druhy u
nás zimují, v jakém počtu a v jakém prostředí. Díky dlouhodobému charakteru projektu lze také určit, které
druhy ubývají či naopak přibývají. Čím déle projekt poběží, tím robustnější data můžeme získat.
Krásné na tomto projektu je, že řada plachých ptáků v zimě přilétá za potravou do těsné blízkosti našeho
domova a sčítání tak lze provádět z vyhřátého pokoje a zapojit třeba i děti nebo vnoučata. Navíc sčítání
zabere jednu hodinu. Pokud si nejste jistí při určování ptáků, na stránkách ČSO se můžete seznámit
s nejběžnějšími druhy na krmítku ještě před vlastním sčítáním. Lze také do formuláře zadat „neurčený
druh“.
Obliba Ptačí hodinky roste. Dle průběžných výsledků ČSO se letos zapojilo více než 26 500 sčitatelů! Řada
z nás vyrostla na vesnici a již naši rodiče ptáky přikrmovali. Zdá se, že Češi mají k zimnímu přikrmování
pozitivní vztah a tento projekt dopadl na úrodnou půdu. Celkem bylo během lednového víkendu od 8. do
10. 1. pozorováno téměř 600 000 ptáků!
Přikrmujete také ptáky? Tak proč neodeslat svá pozorování do ČSO a přispět tak k poznání našich sousedů
opeřenců v rychle se měnícím prostředí? Pozor, letošní pozorování už odeslat nejdou. Je třeba vyčkat na
další Ptačí hodinku plánovanou na příští leden.
Rád bych s vámi sdílel
některé
zajímavé
výsledky. Na krmítko
v Roztokách
pravidelně
zaletuje
pěnkava jikavec, obr.
1. Jedná se o severský
druh, který u nás
zimuje
či
našim
územím jen protahuje.
Miluje semena stromů,
především
bukvice,
takže křivoklátské lesy
pro něj představují
opravdový ráj. Velká
hejna jikavců můžete
vidět až do jara
například ve Stříbrném luhu nebo Beraníku. Na rozdíl od krmítka je ale třeba se do lesa vybavit
dalekohledem. Je to malý pěvec. Tento blízký příbuzný naší pěnkavy obecné u nás nehnízdí a na jaře
zamíří zpět na sever. Během sčítání byl na mém krmítku jikavec na šestém místě dle početnosti. V celé ČR
byl až na 28. místě a pozorován byl jen v méně než dvou procentech sčítání. Okolní lesy jsou pro něj
důležitou potravní základnou důležitou pro přezimování.

Dalším druhem, který
na
Křivoklátsku
prosperuje, je stehlík
obecný, Obr. 2. Na
rozdíl od jikavce ho
můžeme na zahradách
pozorovat celý rok. Je
to
velice
pestře
zbarvený
ptáček,
kterého naši předci
často chovali v klecích.
Tito ptáci oživovali
domácnosti do doby,
než k nám dorazili
kanáři, andulky a další
exotické ptactvo. Náš
domácí stehlík „ujíždí“
na semenech bodláků a
neposekaná louka je
pro něj veliké lákadlo. Každý rok nechávám na zahradě dozrát pár bodláků a jiných vyšších bylin a stehlíci
k nám zaletují pro potravu celé léto. Stehlík byl co do počtu na krmítku v Roztokách na druhém místě hned
za vrabcem domácím. Celorepublikově se ale umístil až na osmém místě a zaznamenán byl jen v cca 16 %
sčítání. Křivoklátsko zřejmě poskytuje i tomuto druhu vhodné podmínky pro zimování.
Zimní přikrmování je vhodné provádět cca od listopadu do března. Na závěr bych zmínil, co patří do
krmítka: slunečnice, pšenice, oves, ovesné vločky, ořechy. Pod krmítko můžete hodit pár jablek pro kosy a
kvíčaly. Já krmím slunečnicí a ovesnými vločkami a pár jablek vždy nechám na stromech nebo na zemi.
Občas přidám rozbité vlašské ořechy. Samozřejmě vždy krmíme potravou, která není plesnivá. Do krmítka
rozhodně nepatří cukroví, pečivo, kořeněné jídlo, uzené a podobné zbytky z kuchyně. Potrava by měla být
co nejvíce přirozená, podobná stravě, se kterou se ptáci setkávají v přírodě.
Na úplný závěr jedna perlička. Při loňském sčítání proletěl nad krmítkem orel mořský, a protože se mají
zapisovat všechna pozorování v okolí krmítka, tak se dostal i tento největší dravec do záznamů Ptačí
hodinky. V blízkosti krmítka však mnohem častěji spatříte krahujce, který je adaptován na lov drobných
ptáků a koncentrace opeřenců na krmítku ho láká jako magnet i do našich zahrad. Loví přepadem a nejspíš
tohoto potravního specialistu uvidíte při prudkém letu, kdy se snaží vyplašit a ulovit překvapené pěvce.
Jinak orel mořský se jako každou zimu pohybuje v Roztokách, především v okolí Berounky. Tento týden
kroužili dva orli naproti vlakovému nádraží. Jako vždy se tedy vyplatí staré dobré pořekadlo „hlavu
vzhůru“, třeba i při čekání na vlak☺.
Přeji hezké chvíle při pozorování přírody!
Petr Hájek, Chaloupky
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