OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY
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Z

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

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

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.

ašky na tříděný odpad
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k dispozici tašky zdarma na tříděný odpad
pro občany, kteří si je zatím nevyzvedli.

T

O

dpady
Plátce poplatku byl povinen uhradit
poplatek za svoz odpadu nejpozději do
31. 1. 2021. Plátce poplatku má ohlašovací a
registrační povinnost. Tu splní při odevzdání
vyplněného
PROHLÁŠENÍ
PLÁTCE
POPLATKU, které najde na webových stránkách
obce, případně je k dispozici na úřadě. Kdo dosud
poplatek neuhradil, nechť tak provede!

Obec Roztoky hledá
kronikáře
Požadavky:
•

rohlášení
Podél silnice od školy k nádraží prováděli
techničtí pracovníci obce výřez náletů.
Vzhledem k rostoucím stížnostem na pokácení
smrků sdělujeme, že smrky byly pokáceny ještě
před zásahem našich pracovníků.

P

•
•

•

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

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

Nabízíme:
•
•
•

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

S

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

Zahájení pracovní činnosti: dle dohody
Kronika je v současné době vedena elektronicky a
stránky se následně tisknou na formát A4. Více
informací zájemci získají na tel. 778 546 438
nebo e-mailu: starosta@obec-roztoky.cz

ozvánka
Veřejné jednání zastupitelstva obce Roztoky
se uskuteční v pondělí 1. března 2021 od 17
hod. v tělocvičně ZŠ Roztoky.

P
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Zápis č. 25/2021 z veřejného zasedání
zastupitelstva
obce
Roztoky
konaného
dne 27.1.2021 od 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ
Roztoky
-----------------------------------------------------------Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová,
Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč,
Martin Mikovec, Jaroslav Nedbal, Ing. Lenka
Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
Počet přítomných občanů: 18
Zapisovatelka: Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková,
Roman Texl,
1. Zahájení,
jednání

schválení

12. Podněty a náměty občanů
13. Závěr
Paní
starostka
seznámila
přítomné
se
zveřejněným programem jednání a navrhla
vyřadit bod č. 8 Směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu a přesunout tento bod na příští
jednání zastupitelstva.
Nově navržený program jednání:
Zahájení, schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Pozemkové záležitosti – projednání
záměru prodeje pozemků p.č. 208/2 a
208/3
Souhlas s umístěním stavby vodovodní
přípojky k č.p. 105 na p.č 129/7
7. Projednání
dodatku
veřejnoprávní
smlouvy s Pečovatelskou službou Nové
Strašecí
8. Projednání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce – TJ Sokol Křivoklát
9. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby,
schválení změn a dodatku
10. Různé
11. Podněty a náměty občanů
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

programu

Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila
zasedání zastupitelstva v 17:05 hod., přivítala
všechny přítomné a řídila průběh jednání. Uvedla,
že jednání bylo svoláno na základě pozvánky,
která byla v souladu se zákonem o obcích
zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a na
elektronické úřední desce na internetu. Dále
konstatovala, že je přítomno všech 9 zastupitelů a
zastupitelstvo
je
tak
usnášeníschopné.
Upozornila, že z jednání bude pořizován zvukový
záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Schválení programu jednání
Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání:

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje nově navržený 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. Pozemkové záležitosti – projednání
záměru prodeje pozemků p.č. 208/2 a
208/3
Souhlas s umístěním stavby vodovodní
přípojky k č.p. 105 na p.č 129/7
7. Projednání
dodatku
veřejnoprávní
smlouvy s Pečovatelskou službou Nové
Strašecí
8. Směrnice pro zadávání zakázek malého
rozsahu
9. Projednání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce – TJ Sokol Křivoklát
10. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby,
schválení změn a dodatku
11. Různé

Výsledek hlasování:Pro – 9- Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu
z jednání paní Mgr. Lucii Jedličkovou a pana
Romana Texla, zapisovatelkou navrhla paní Lucii
Kolbekovou, DiS.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovatele zápisu paní Mgr.
Lucii Jedličkovou a pana Romana Texla. Za
zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou,
DiS.
Výsledek hlasování:Pro – 9- Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. Kontrola zápisu z minulého zasedání

ostrově za objektem Permonu, mezi výpadem
z elektrárny a řekou. V lokalitě jsou pronajaty
zahrádky. Žadatel uvádí, že obec nemusí řešit
přístup na zahrady, přístup vyřeší nový vlastník
pozemků
s majiteli
přilehlých
pozemků.
S požadavkem se odvolal na dopis z dubna r.
2011, kdy tehdejší starosta obce informoval o
postupu odprodeje pozemků na zahrádky. Obec si
nechala vypracovat právní rozbor, který říká, že
nelze pozemky dělit, lze prodat jen jednomu
vlastníkovi, k pozemkům není přístup, nelze tam
stavět.

Paní starostka vyzvala přítomné k předložení
námitek k zápisu z minulého jednání. Nikdo tak
neučinil.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zápis z minulého zasedání č.
24/2020 ze dne 10.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro – 9- Proti – 0 –Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Kontrola usnesení

Paní starostka pozvala pana XXXXXXX, který má
zájem o odkup pozemků. Má zájem pouze o část
pozemku 208/3. Navázal tak na dopis, který
obdržel od obce v roce 2011 a od té doby jednání
nikam nepostoupilo. Uvedl, že lze pozemek prodat
jednomu vlastníkovi, rozšířit věcné břemeno. Dle
stavebního úřadu lze situaci řešit.
Paní starostka odpověděla, že po poradě
s právníkem nelze takto provést. Dělení pozemků
stavební úřad nepovolí, musel by být zajištěn
přístup z veřejné komunikace. Citovala též
vyjádření odboru dopravy. Uvedla, že majitelé
pozemku v areálu starého Permonu nesouhlasí
s průchodem veřejnosti přes jejich pozemky.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že největším
problémem je nezajištěná přístupová cesta
k pozemkům.

Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního
výboru pan Roman Texl. Zpráva kontrolního
výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:Pro – 9- Proti – 0 - Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová
opatření
Příjmy 1/2020 – 12/2020
Výdaje 1/2020 – 12/2020

21 958 066,07 Kč
28 824 256,42Kč

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 208/2 o výměře 5 500 m2 a 208/3 o výměře
19927 m2 oba v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.

Stav účtu k 27. 1. 2021: ČS 17 817 365,59 Kč
ČNB 5 008 939,84 Kč
Rozpočtové opatření na vědomí

Výsledek hlasování: Pro – 0 -Proti – 9 –Zdržel se - 0 –

Rozpočtové opatření č. 21/2020 se týká jen
převodů v rámci paragrafů.

Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
6.2. Souhlas s umístěním stavby
vodovodní přípojky k č.p. 105 na p.č 129/7

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 -5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
21/2020, které je přílohou tohoto zápisu.

Žadatel žádá obec o souhlas s umístěním stavby
vodovodní přípojky pro dům č.p. 105 na pozemku
p.č. 129/7. Jde o novou přípojku z vodovodního
řadu, který by měl vzniknout stavbou „Roztoky –
obnova a rozšíření vodovodu – 1.část“. Realizace
přípojky bude provedena až po realizaci stavby.

Výsledek hlasování: Pro – 9-Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Pozemkové záležitosti
6.1.
Projednání
záměru
pozemků p.č. 208/2 a 208/3

prodeje

Paní starostka doplnila, že práce začnou během
jara, kdy proběhne připojení i okolních
nemovitostí. Osloveni byli všichni z dané oblasti a
až na výjimky projevili zájem všichni majitelé
nemovitostí. Pan Texl připomněl, že se změnili u

Obec obdržela dne 23.11.2020 žádost o koupi
pozemků 208/2 a 208/3, které se nacházejí na tzv.
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jednoho z domů majitelé, zda probíhá jednání i
s nimi. Pan XXXX uvedl, že osloveni nebyli,
ačkoliv mají v lokalitě 2 nemovitosti, přičemž
sousední dům osloven byl. Paní starostka
přislíbila nápravu.

I v letošním roce 2021 obec obdržela žádost o
finanční podporu od TJ Sokol Křivoklát. Tradičně
obec Roztoky přispívá na organizaci běhu „Malá
Křivoklátská“. TJ Sokol Křivoklát požádal o
podporu ve výši 14 tis. Kč pro tyto plánované
akce: tanec v sokolovně, pro oddíl juda a pro
oddíl šermu, promítání filmů v rámci projektů
Noir film festival, turnaj stolního tenisu,
volejbalový turnaj veteránů, lesní běh Malá
Křivoklátská.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí s navrženým umístěním
stavby vodovodní přípojky pro dům č.p. 105,
která povede po pozemku ve vlastnictví obce
Roztoky p.č. 129/7 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Zastupitelstvo uděluje souhlas
s takto navrženou stavbou. Souhlas bude
vyznačen na předloženém situačním výkresu,
který je přílohou zápisu.

Pan Nedbal požádal o poskytnutí vyšší částky,
navrhuje 8 000 Kč, především na podporu
dětských akcí. Pan Vostatek je pro jeho návrh, ale
upozorňuje, že není jisté, zda budou moci akce
probíhat. Bylo navrženo poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč a pokud budou akce probíhat, poskytne
obec v průběhu roku další dotaci. TJ Sokol
Křivoklát bude zaslán vysvětlující dopis.

Výsledek hlasování:Pro – 9- Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Projednání dodatku veřejnoprávní
smlouvy s Pečovatelskou službou Nové Strašecí

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí finanční dotace
ve výši
5 000,- Kč pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Křivoklát, IČO 00509558 na
pořádání aktivit v roce 2021. Na dotaci bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva.

Obec Roztoky každoročně přispívá na provoz
Pečovatelské služby pro občany obce. I letos bylo
třeba schválit dotaci pro rok 2021. V loňském
roce měla pečovatelská služba 13-15 klientů. Jde
o opětovné zvýšení o 2 klienty. V loňském roce
byla stanovena dotace na částku 143 000 Kč.
Zvýšením počtu klientů vznikl nedoplatek ve výši
15 582,- Kč. Nově pečovatelská služba pro rok
2021 navrhla zvýšit dotaci na částku 165 000 Kč.

Výsledek hlasování:Pro – 8- Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby,
schválení změn a dodatku

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dotaci ve výši
165 000 Kč na rok 2021 pro Okresní
pečovatelskou službu, o. p. s., IČO 276 411 63.
Dotace bude poskytnuta na základě dodatku č.
14 ke smlouvě o poskytnutí dotace na
pečovatelskou službu ze dne 15. 2. 2007 ve
4 splátkách po 41 250,- Kč za čtvrtletí. Na
základě vyúčtování za rok 2021 pak bude
nevyčerpaná částka vrácena, nebo bude
zaplacen nedoplatek za poskytované služby.

Paní starostka seznámila přítomné s probíhající
rekonstrukcí obecního úřadu. Dále uvedla, že
budou-li mít zastupitelé zájem, lze udělat další
prohlídku. Přítomné informovala o současném
stavu stavby. Práce pokračují.
Změnové listy
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí změnové listy č.
3-9, které se týkaly:
Zatříděn Méněprác
Vícepráce
í
e
Změnový
§ 222,
list č. 3 0,00 62 230,41
odst. 6
komíny
Změnový
list č. 4 - § 222,
17 510,00
6 512,79
výlez
na odst. 6
střechu

Výsledek hlasování:Pro – 9- Proti – 0 –Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
V 18:15 opustil místnost zastupitel pan Martin
Mikovec, zastupitelů je přítomno 8.
8. Projednání žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce – TJ Sokol
Křivoklát
5

Zatříděn
í

0,00

31 366,06

0,00

19 823,46

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o
dílo na stavbu „Rekonstrukce obecního úřadu
Roztoky“, jímž dochází ke změně ceny díla na
základě změnových listů č. 3 až 9 o 289 818,49
Kč na celkovou částku 11 463 090,42 Kč bez
DPH (13 870 339,41 Kč s DPH).

0,00

5 880,00

Výsledek hlasování: Pro – 7 – Proti – 0 – Zdržel se
- 1 – (Melč)

0,00

13 300,00

Méněprác
e

Vícepráce

Změnový
list č. 5 - § 222,
přizdívky
odst. 5
v suterénu
§ 222,
Změnový
odst. 4
list č. 6 § 222,
tesařské
odst. 5
konstrukce
§ 222,
-střecha
odst. 6
Změnový
list č. 7 § 222,
změna
odst. 6
dveří
v
podkroví
Změnový
list č. 8 § 222,
demontáže
odst. 5
a úpravy v
suterénu
Změnový
list č. 9 §222,
drobné
odst.
více
a
méně práce

52 785,00

24 301,44

73 487,06

Celkem změna

94 596,44

289 818,4
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Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Paní starostka přítomné informovala, že
poskytovatel dotace souhlasil se změnou
nerealizovat venkovní žaluzie na oknech budovy.
Obec tím ušetří 95 000,- Kč bez DPH.

32 168,67

10. Různé
0,00

10.1. Kontrola příspěvkové organizace

45 050,04

Paní starostka uvedla, že při kontrole konající se
10.12.2020 nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí výsledek
kontroly PO ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky,
kde nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Výsledek hlasování:Pro – 8 -Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 0 - Zdržel se
– 1 - (Melč)

10.2. Schválení zadání zpracování
projektu pro úpravu sociálek v MŠ
v souvislosti
s předěláním
vnitřní
kanalizace a napojení na novou
kanalizační přípojku

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Dodatek č. 2
Celková cena díla:
- Dle smlouvy o dílo
11 180 848,- bez DPH (13 528 826,08 Kč)
- Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1
11 267 868,37
Kč bez DPH
(13 634 120,73 Kč)
- Změna ceny dle tohoto dodatku –
méněpráce 94 596,44 Kč bez DPH (114 461,69
Kč)
- Změna ceny dle tohoto dodatku –
vícepráce
289 818,49 Kč bez DPH
(350.680,37 Kč)
- Ve znění tohoto dodatku č. 2
11 463 090,42
Kč bez DPH
(13.870.339,41 Kč)

Paní starostka přiblížila přítomným, jak probíhá
plánování úpravy sociálek v MŠ. Byl osloven
projektant, který zpracoval projekt části ZTI pro
rekonstrukci kuchyně. Jeho nabídka se týkala
zpracování návrhu dispozičního řešení a
následného zpracování projektu k provedení prací
- nabídka.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat zpracování
projektové dokumentace pro stavbu „Oprava
sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI MŠ
Roztoky u Křivoklátu“ za částku pro návrh
dispozičního řešení ve výši 18 tis. Kč (21 780,Kč s DPH) a projektovou dokumentaci ve výši
6

Výsledek hlasování:Pro - 8 - Proti -0- Zdržel se - 0 –

125 tis. Kč (151 250,- Kč s DPH), kterou
provede ING. JAN KRPATA, AQUA –
TECHNIK, Mladenovova 3230,143 00 Praha 4
– Modřany, IČO 17027331.

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Po provedeném hlasování paní starostka uvedla,
že se chtěla zdržet, ale automaticky hlasovala
pro. Požádala, aby bylo v hlasování uvedeno, že
se zdržela, protože při minulém hlasování
ohledně mostků se zdržela a stejně chtěla
hlasovat i nyní. Zastupitelé paní starostku
upozornili, že změnu takto provést nelze, bylo by
třeba usnesení revokovat. Paní Jedličková uvedla,
že každý by měl vědět, o čem hlasuje.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0 –Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
10.3. Zadání VŘ pro mostky
Výběrové řízení na mostky, které bylo vyhlášeno
od 13.12. 2020 do 4.1. 2021, bylo zrušeno z
důvodu obdržení jen jedné nabídky. Nabídka byla
na částku 2 803 185,28 Kč s DPH, což bylo 1x
více než předpokládaná částka pro výběrové
řízení. Zastupitelé se rozhodli zadávací podmínky
upravit.

10.4. Návrh na zřízení věcného břemene
pro pozemek p.č. 5/6 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu

Úpravou zadávacích podmínek dojde k:
- úprava termínu realizace 1.5.2021-31.12.2021
- úprava profesní způsobilosti – zrušen požadavek
na doklad osvědčující odbornou způsobilost
- úprava technické specifikace – stavbyvedoucí
jen 2 zakázky do 700 tis. Kč
Dále paní starostka uvedla, že výběrové řízení
bude uveřejněno do konce týdne a nabídky bude
možné zasílat do 16. 2. 2021, do 10 hod.
Opravy obou mostků by měly být provedeny do 4
měsíců. Předpokládaná cena celé zakázky (obou
mostků) je rozpočtována na 1 285 949, 66 Kč bez
DPH (1 555 999, 09 s DPH).

V souvislosti s výstavbou mostků přišla obci
nabídka majitelek pozemku p.č. 5/6 ke zřízení
věcného břemene přístupu (chůze a jízdy) pro
obec. Byl by tím zajištěn přístup na pozemek
obce – koryto potoka a nově vzniklý mostek.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 15: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí nabídku ke
zřízení věcného břemene přístupu na pozemek
p.č. 5/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu a pověřuje
starostku k sepsání návrhu smlouvy o zřízení
bezúplatného věcného břemene s majiteli
pozemku.
Smlouva
bude
projednána
zastupitelstvem obce.

Pan Texl navrhl prodloužit termín pro zaslání
nabídek do konce února, aby bylo více času pro
možnost přihlášení se. Paní starostka sdělila, že
zákonných je 15 dní. Po diskuzi se zastupitelé
dohodli na prodloužení termínu do 24.2.2021,
který bude ještě odsouhlasen a potvrzen
zpracovatelem VŘ.

Výsledek hlasování: Pro – 8 - Proti – 0 – Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Paní starostka seznámila přítomné, že obec
obdržela žádost Policie ČR o vysvětlení na
základě podaného trestního oznámení ze spáchání
přečinu porušení povinností při správě cizího
majetku dle § 220 odst. 1 trestního zákoníku,
týkajícího se mostku u č.p. 17. Paní starostka
zaslala za Obec Policii ČR vysvětlení a předložila
materiály.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 – 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení s názvem „Rekonstrukce
mostů v obci Roztoky - 2. výzva“ k podání
nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu
uveřejněním
výzvy
včetně
související
dokumentace pro výběr zhotovitele, kde
předmětem plnění jsou opravy mostů s názvy
projektové dokumentace:
1. Lávka u viaduktu přes Rakovnický potok
2. Mostek u č.p. 17 v obci Roztoky.
Zadávací dokumentace je přílohou zápisu a
bude zveřejněna na profilu zadavatele stavby
obce Roztoky.

V následné diskuzi pan Melč navrhl, aby se obec
obrátila na p. Křižáka, který by navrhl
prostranství
v Chaloupkách
–
páteřní
komunikace.
Pan
Křižák
se
seznámí
s prostranstvím a během druhé poloviny února by
proběhla schůzka. Dále připomněl blížící se
termín začátku realizace stavby chodníku. Stavba
vyžaduje každodenní kontrolu, je ochoten se
stavbě věnovat a převzít osobní odpovědnost za
vše s tím spojené. Informoval se, zda bude
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povolení s nabytím právní moci k 1.4., aby stavba
mohla ihned začít. Paní starostka uvedla, že věří,
že ano. Řízení o vydání stavebního povolení bylo
zahájeno. Muselo však dojít k přepracování
projektu na veřejné osvětlení podél chodníku,
protože s návrhem umístění lamp nesouhlasil
jeden majitel pozemku. Projekt byl přepracován a
byly podány žádosti na nová stanoviska. Následně
se podá žádost o stavební povolení na stavební
úřad v Křivoklátu.

ke kontejnerům na sklo, které na sběrných
místech po obci zůstaly, chataři odkládají odpad.
Paní starostka uvedla, že rozumí požadavku na
každotýdenní svoz, ale firma MP by musela
přeplánovat svozové trasy, aby byl vývoz u
bytovek možný každý týden. S firmou řeší
možnosti, jak to udělat. Účelem celého systému
D2D je ale zvýšit třídění odpadu domácností a
tomu má být nápomocno to, že jsou nádoby na
separovaný odpad (papír, plast a bio) u každého
domu.
Pan XXXXX upozornil, že mělo být nejprve
vyřešeno stavebně – uzamčená stanoviště - a
teprve poté zavádět tento druh svozu odpadu.
Pan Vostatek s paní starostkou navrhli schůzku
zástupců SVJ se zástupci společnosti MP s
požadavkem najít společné řešení, nezříkají se
odpovědnosti.
Pan XXXXX upozornil na nepořádek kolem
kontejnerů (okna, WC). Dále požaduje svoz každý
týden, kapacita kontejnerů nestačí a při vývozu po
14-ti dnech je velkým problémem zápach.
Navrhuje uzamykatelné stříšky pro každý bytový
dům zvlášť. Dále upozornil, že jsou kontejnery
umístěné na nezpevněné ploše- na trávě, ujíždí a
je s nimi špatná manipulace. Paní starostka se s
návrhy ztotožňuje, uvedla, že úpravy by měly být
součástí revitalizace sídliště.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2021/01/27 - 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky pověřuje pana Ing. Vladimíra
Melče koordinací výstavby chodníku podél
sinice II/236 v obci Roztoky s jeho osobní
odpovědností.
Výsledek hlasování: Pro - 8 - Proti - 0 - Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
11. Podněty a náměty občanů
Pan XXXX upozornil na ničení upraveného
prostranství před prodejnou COOP, kdy dochází
k najíždění auty do zatravněných ploch. Navrhuje
dát na místo kameny, aby tam lidé nemohli jezdit.
Paní starostka sdělila, že si to vezme na starost.
Připomněla, že obec požadovala vysázení keřů za
pokácené dřeviny.
Dále pan XXXXX upozornil na nepořádek, který
vzniká kolem kontejneru na sklo, umístěného u
školy. Doporučil jeho odstranění. Paní starostka
nechce tak radikálně řešit, vzala situaci na
vědomí.

Pan XXXX dodal, že je s novým svozem odpadů
v obci spokojen. Dotázal se, od kdy se bude svážet
na čipy?
Pan Vostatek odpověděl, že k tomu dojde, až bude
dočipováno ve všech obcích. Ve voze uvidí, kam
mají jet, ale dosud to nefunguje.

Paní Volemanová připomněla, že na posledním
zasedání v prosinci 2020 bylo přislíbeno umístit
dva kontejnery na tetrapak do Chaloupek.
Dodnes nebylo provedeno.
Paní starostka sdělila, že požadavek byl na firmu
Marius Pedersen zaslán opakovaně, dosud ale
kontejnery nedodali. Pan Texl navrhl přidělit na
místo provizorně náhradní kontejner (např. na
bioodpad) a označit ho ,,TETRAPAK“.

Paní Volemanová se dotazovala, jaké bude mít
firma sankce, když svoz neprovede. Mělo by se
kompenzovat lidem, kterým odpad nevyvezli.
Firma by si potom ohlídala, aby zajela všude.
Paní starostka sdělila, že ve smlouvě sankce
uvedené nejsou. Smlouva se při zavádění nového
systému svozů nerevidovala.
Dále se paní Volemanová dotazovala, na koho
bylo podáno trestní oznámení, kým bylo podané a
proč.
Paní starostka odpověděla, že není uvedeno, na
koho je oznámení podané. Obec požádala PČR o
informaci, kdo podal trestní oznámení. Dosud
nemá odpověď. Trestní oznámení bylo podané
z možného přečinu při správě cizího majetku.

Pan XXXXX seznámil přítomné s problémy, které
vyvstávají na bytovkách kvůli novému svozu
odpadu. Týkají se umístění kontejnerů a jejich
množství. Neproběhla žádná příprava a firma na
místo naváží staré, poškozené a znečištěné
kontejnery. Dalším problémem jsou termíny
vývozů, jejich dlouhé intervaly. Tím dochází a
bude docházet především v letních měsících
k extrémnímu zápachu. Dále upozornil na to, že
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Pan XXXXX se dotazoval paní starostky, kde je
nyní umístěn hlavní uzávěr vody pro budovu MŠ.
Paní starostka uvedla, že se domnívá, že
v přístupové komunikaci, ale přislíbila prověření.
Pan Nedbal připomněl, že nyní, v době
vegetačního klidu, by se měla prořezat cesta
k nádraží. Paní starostka sdělila, že pracovníci
dodělají práce na hřbitově a pak začnou
s pracemi na cestě k nádraží.

1. Lávka u viaduktu přes Rakovnický
potok
2. Mostek u č.p. 17 v obci Roztoky

-

-

12. Závěr
Následující zasedání zastupitelstva bude 1.3. nebo
případně dříve dle nutnosti schvalovat dodatky
smlouvy při realizaci stavby OÚ.

-

Zastupitelstvo obce určuje:
ověřovatele zápisu paní Mgr. Lucii Jedličkovou a
pana Romana Texla a zapisovatelkou jednání paní
Lucii Kolbekovou, DiS
Zastupitelstvo obce pověřuje:
starostku k sepsání návrhu smlouvy o zřízení
bezúplatného věcného břemene s majiteli
pozemku 5/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu,
smlouva bude projednána zastupitelstvem obce
pana Ing. Vladimíra Melče koordinací výstavby
chodníku podél sinice II/236 v obci Roztoky
s jeho osobní odpovědností

Shrnutí veřejného jednání

-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo obce schválilo:
upravený program jednání
zápis z minulého zasedání č. 24/2020 ze dne
10.12.2020
navržené umístění stavby vodovodní přípojky pro
dům č.p. 105, která povede po pozemku ve
vlastnictví obce Roztoky p.č. 129/7 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu
finanční dotaci ve výši 165 000 Kč na rok 2021
pro Okresní pečovatelskou službu, o. p. s.,
IČO 276 411 63,
poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000,- Kč pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Křivoklát, IČO
00509558
dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu
„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“, jímž
dochází ke změně ceny díla na základě
změnových listů č.3 až 9 o 289 818,49 Kč na
celkovou částku 11 463 090,42 Kč bez DPH
zadat zpracování projektové dokumentace pro
stavbu „Oprava sociálních zařízení a výměna
rozvodů ZTI MŠ Roztoky u Křivoklátu“ za částku
pro návrh dispozičního řešení ve výši 18 tis. Kč
(21 780,- Kč s DPH) a projektovou dokumentaci
ve výši 125 tis. Kč (151 250,- Kč s DPH), kterou
provede ING. JAN KRPATA, AQUA –
TECHNIK, Mladenovova 3230,143 00 Praha 4 –
Modřany, IČO 17027331
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
s názvem „Rekonstrukce mostů v obci Roztoky 2. výzva“ k podání nabídek pro veřejnou zakázku
malého rozsahu uveřejněním výzvy včetně
související dokumentace pro výběr zhotovitele,
kde předmětem plnění jsou opravy mostů s názvy
projektové dokumentace:

-

-

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kontrolu usnesení z předešlých zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 21/2020
změnové listy č. 3-9 k rekonstrukci budovy OÚ
výsledek kontroly PO ZŠ a MŠ V Zahrádkách
Roztoky, kde nebyly zjištěny žádné nedostatky
nabídku ke zřízení věcného břemene přístupu na
pozemek p.č. 5/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
Seznam příloh:
č.1) zpráva kontrolního výboru
č.2) rozpočtové opatření č. 21/2020
č.3) situační výkres – návrh umístění stavby
vodovodní přípojky pro č.p. 105, který je přílohou
zápisu.
č.4) zadávací dokumentace pro výběrové řízení
,,Rekonstrukce mostků v obci Roztoky – 2.
výzva“
Úkoly pro místostarostu:
Napsat zprávu k probíhající akci – stav šachet na
dešťovou kanalizaci
Schůze byla ukončena v 1955 hod.
V Roztokách dne 9.2.2021
Zapsala Lucie Kolbeková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková,
Roman Texl
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
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sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná,
poskytne údaje její zákonný zástupce nebo
opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni
jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro
domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho
uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu
nebo správce.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o
státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů
(dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.
března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout
zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s
dalšími osobami.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do
sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při
online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021,
nebo následně při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích
obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje
průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání
povinné osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na
území České republiky udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací
obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací
obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v
odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do
poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O.
Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo
sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu,
provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“).
Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních
systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na
přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s
dodavatelem terénních prací a ústředními správními
úřady uvedenými v zákoně.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími
právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro
jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako
všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním
výsledků seznámí s individuálními nebo osobními
údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost.
Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým
nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným
okamžikem tento dokument, seznam standardních
sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a
jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,
kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání
zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou
informační linku sčítání a oficiální internetové adresy
sčítání.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich
zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou.
Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o
půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického
formuláře
na
webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a
podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90
dnů.

Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a
hlavní hygieničkou České republiky distribuci a
sběr listinných formulářů, při kterých dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených
poštovních
zásilek,
při
dodržování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V
případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o
sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační
systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě
programů
bydlení,
rozvoji
infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské
záměry i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz
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Únor v mateřské škole
Koncem ledna musela být naše MŠ
uzavřena kvůli výskytu nákazy Covid 19 u
učitelek i dětí. Od začátku února už jsme ale
opět mohli normálně fungovat. Povídali
jsme si o zvířátkách z lesa i ptáčcích v zimě.
Pro ptáčky jsme ze semínek vyráběli
dobroty, které jsme rozvěsili kolem budovy
MŠ. Ptáčky jsme si také namalovali a moc se
povedli. Konečně jsme se dočkali i sněhu,
takže jsme hojně využívali náš kopeček na
zahradě MŠ.
Začátkem února proběhl Bílý den.
Všichni jsme přišli v bílém a třída se
změnila v ledové království. Děti chodily po
ledových
a
zasněžených
cestičkách,
vystřihovaly vločky, zazpívali jsme si
písničku o bílé barvě, zjišťovali jsme, co
všechno může být bílé. Kamarád zajíc spadl
do závěje a děti hádaly, kdo je ten
nešťastník, tučňáci a lední medvědi závodili
v přechodu po krách, bruslilo se na papírech,
s papírovými koulemi jsme si zahráli
přehazovanou
a
proběhla
i
velká
koulovačka. A protože i venku bylo bílo,
další připravené aktivity jsme nechali na
jindy a spěchali ven.
Díky pěknému zimnímu počasí jsme
mohli se staršími dětmi také uspořádat
školkovou zimní olympiádu. Třída i zahrada
se pro změnu změnily na sjezdovky a zimní
stadiony. Děti se učily respektovat pravidla
připravených
disciplín,
spolupracovat
v družstvech, pomáhat si, fandit (i
soupeřům) a být fair-play. Radovaly se
z vítězství, ale učily se i snést prohru.
Poznaly olympijskou i českou vlajku, poslechly si naši státní hymnu, prohlédly si opravdové medaile. Za
zvuku fanfár nastupovaly k slavnostnímu vyhlášení vítězů po každé disciplíně, kde na ty nejšikovnější
sportovce čekala papírová medaile a každý, kdo se zúčastnil, byl odměněn. A jaké byly naše sportovní
disciplíny? Jezdili jsme na skyboardech, snowboardu, lyžích i bobech, zkusili jsme si hokej i střely na
branku, slalom, rychlobruslení i biatlon a dokonce proběhl i závod psích spřežení.

Po zimním sportování se naše školka opět proměnila. Tentokrát hýřila všemi barvami
karnevalového veselí. Tancovalo se, zpívalo, hrály zábavné hry. Paní učitelky měly připravenou pohádku
O třech medvědech, ale i děti samy se v pohádkovém týdnu proměnily v herce. Malí kamarádi zahráli těm
větším pohádku O Budulínkovi, a ti starší si pro své mladší kamarády připravili pohádku O Červené
Karkulce.
Foto: archiv školy

G.T.

………………………………………………………………………………………..
To mi H(l)áva nebere
Od šípků, slepic, králíků a jiného samozásobení k doslova pálivému tématu. V Roztokách u bytovek si
téměř nelze opéci vuřt, špekáček nebo jinou, nejlépe nekosteleckou uzeninu. Okamžitě si někdo stěžuje na
dým. Nevypalujeme meze, což je správné, lidé mají u domů hnědé nádoby na BIO odpad, což je, nejen
podle mne, nesmysl. Nesmíte do ní vkládat živočišný odpad a kam s ním? Řešením by mohly být
kompostéry. V některých městech je již léta ku prospěchu všech mají. Zpět k ohníčkům. Ten malý vadí,
dým z levného, hnědého a nekvalitního uhlí ne. Píši to s vědomím, že sám v kovárně topím dřevem a již
velmi zřídka nejkvalitnějším černým uhlím (800Kč/q). Najel jsem na plyn, a tak vím, že v obci neškodím.
Obecní zaměstnanci pravidelně již několik let vrší vyřezané větve, nyní snad z roklinky pod bytovkami,
kde mimochodem sídlí spousta ptáků, u řeky za Ludmilou. Letos byla hromada zvláště velká, snad tu
budou čarodějnice? Bylo to jen moje plané utěšování, neboť dobře vím, že takhle se dřevní odpad likviduje
dlouhodobě. Bytovkáři nic necítí a chataři? Ti přijedou až v pátek. Otázka zní: ,,Ví vedení obce, že jsme v
CHKO? Nelze větve likvidovat štěpkováním?“ Ovšem nesměl by to být strojek za 16 korun, ale třeba
něco, co mají v Křivoklátu. Po osobní zkušenosti s místostarostou (v jiném příběhu) vím, že výmluv bude
spousta a řešení v nedohlednu. Osobně se držím motta: ,,Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, najde
důvody.“ To by dnes bylo vše.
Kdyby se článek někoho dotkl a nechtěl ho vytisknout, nechť ví, že ve Stochově jsem si v podobné situaci
vydával noviny sám a lidé se o ošemetných tématech stejně dočetli. Nu, přeji hezký zbytek zimy a již
začněme vyhlížet bohyni Vesnu a její jaro.
Jiřik z kowárny

Jirko, dovol, abych reagoval na tvůj článek.
1. Kontejnery na bioodpad nejsou nesmysl. Ti lidé, kteří mají kompost na zahradě, vkládají bioodpad tam.
Kompostéry na bytovkách a u ostatních SVJ? Myslím, že kontejnery na bioodpad mohou u SVJček svoji
funkci dobře plnit. Bohužel je pravdou, že bioodpad třídí jen málo občanů (platí pro SVJ). Na bytovkách je
jich umístěno zatím 5 a každý se může přesvědčit, že jsou naplněny jen velmi málo. Přitom biodpad tvoří
kolem 20 % z celkového odpadu. Separace je tedy zatím minimální. Těší mne však, že i v tomto vidím jistý
posun a děkuji všem, kteří separují důsledně. Věřím, že čísla se budou stále zlepšovat a také, že nám naše
svozová firma čísla „úspěšnosti“ brzy poskytne.
2. Živočišný odpad (kosti, maso, saláty s majonézou atd.) nepatří do bioodpadu a tedy ani do kompostérů.
Patří do směsného odpadu.
3. Jsem rád, že se staráš o naše prostředí.
4. Naši zaměstnanci nyní mimo jiné prořezávají kolem silnice k nádraží. Větve a nálety odváží na louku za
Ludmilou. Ano, je to problematické, neboť se setkáváme s tím, že tam někteří lidé hází pytle s odpadky
(také sklo, dráty, suť). Nyní ještě místo na pálení použijeme, ale již je sjednáno jiné místo, kam nepořádníci
nebudou mít přístup. Pálení je vždy hlášeno HZS – což je povinnost. S CHKO jsem tuto otázku probíral. V
tomto množství, v jakém se prořezává, není v našich silách štěpkovat. Stroj na štěpkování vyžaduje také
něco na provoz. Budeme však rádi, když si prořezané větve a nálety kdokoliv rozebere a zužitkuje.
Nabídky jsou vítány na OÚ.
5. Osobní zkušenost – volal jsi mi, abych upozornil pracovníky na rekonstrukci obecního úřadu, že topí
něčím závadným. Požádal jsem tedy stavbyvedoucího, aby své pracovníky upozornil. Učinil tak. Věřím, že
došlo k nápravě.
Volal jsi mi, abych umístil síť k silnici na bytovkách, kde děti sáňkují. Po zvážení jsem tak neučinil. Síť
jsem však sehnal a nabídl ti, abys ji tam instaloval. Někteří rodiče však žádnou síť na bytovkách nechtějí a
upozorňují, že jsme v obytné zóně a tam mají chodci a hrající si děti přednost před řidiči. Občas však na to
někdo zapomene. Prosím tedy, nezapomínejme na to.
Když jsem ti poté volal já, tak jsi odpověděl SMS a napsal, že nemáš čas zvedat zbytečné telefonáty. Drž
se tedy motta a čiň. Děkuji. Zvažuj však slova a neurážej.
Tomáš Vostatek

………………………………………………………………………………………..
Směsný a objemný odpad za rok 2020 v číslech
Obec Roztoky uložila v roce 2020 zhruba 250 tun na skládku. Činí to 230 kg na jednoho obyvatele Roztok.
Částka za uložení jedné tuny v roce 2020 byla 500,- Kč. V tomto roce je poplatek 800,- Kč za jednu tunu.
V roce 2029 má činit částka za jednu tunu skládky 1850,- Kč. Stát nám poskytl tento rok slevu 300,- Kč za
tunu. Sleva se může uplatnit pouze do výše 215 tun celkového objemu (směsný + objemný). Podaří se nám
zmenšit objem z 250 tun na 215 tun?
Systém D2D by nám měl pomoci snížit množství odpadu uloženého na skládce. Uvidíme v dalším roce,
zda-li se to povede. Věřím, že ano a o číslech vás budu v průběhu roku informovat.
Tomáš Vostatek

ROZLOUČENÍ S PRACÍ, KTERÁ MNE BAVILA A S OBČANY,
KTEŘÍ MI VĚŘILI

Možná se Vám donesla zpráva, že starostka ve funkci končí. Ano je to tak.
Nebylo to pro mne lehké rozhodování. Zvláště, když je zrovna teď tolik úkolů k dokončení.
Tato práce mě bavila a vždy mi připadala smysluplná. Když máte nadšení, chuť, energii a
hlavně podporu a oporu, dokážete ledacos.
Za 6 let jsme toho zažili hodně. Bylo to hektické období, plné změn. Za tuto dobu jsem
získala mnoho znalostí a zkušeností. Ty bohužel některým zastupitelům nestačily a bylo
stále těžší přesvědčovat je k provádění a k rozhodování, která do budoucna mohou mít vliv
na další budování obce.
Každý má nárok na svůj názor, ten by si měl zasloužit respekt. Je však rozdíl v předkládání
podnětných názorů, které mohou být přínosem a těm názorům, které jsou opačné jen kvůli
„politické“ příslušnosti nebo prostě jen z principu.
Loňský rok pro nás všechny byl náročný. Každého nějak ovlivnila omezení související
s vládními nařízeními kvůli pandemii koronaviru. Pro starosty obcí to byla nová zkušenost,
jak pracovat v režimu, který nebyl zatím nikdy aplikován. Odpovědnost za fungování obce
a zajištění bezpečnosti občanů nebyly jen frází, ale praktickým naplňováním úkolů, které
souviselo s řadou nařízení, které bylo třeba vykonat.
Pro mne osobně byl rok 2020 od léta zkomplikován těžkou zlomeninou v koleni. Jenže čas
plyne dál, musíme se přizpůsobit. Snažila jsem se dál pokračovat v široké škále
rozpracovaných úkolů, i s omezením pohybu jsem pokračovala v řízení rekonstrukce
kuchyně nebo při přípravách na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Ale pro některé
zastupitele to bylo stále málo. Na psychice jistě nepřidá neustálá kritika veškeré činnosti.
Odpovědnost z rozhodnutí celého zastupitelstva se pak „překrucovala“ v odpovědnost
jenom moji jako starostky obce. Za mé názory a činnost sklízel pochvalu a dobré
ohodnocení někdo jiný. Mně to však nezlomilo, ale spíše pořádně otrávilo.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mě podporovali, věřili mi a pomáhali.
Nemohu ani všechny vyjmenovat, protože bych nerada na někoho zapomněla. Vzhledem
k situaci v obci se snad mé rozhodnutí potká s pochopením.
Opatrujte se a přeji všem pevné zdraví.
Lenka Peterková
Pozn.: text neprošel textovou korekturou
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