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Zápis 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 6. 2. 2017 od 19:00 hodin. 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva ZASEDÁNÍ SE NAHRÁVÁ A ZVEŘEJŇUJE NA WEBU OBCE 
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Radkou Novákovou 

(dále jako „starostka“).  

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla na úřední desce 

Obecního úřadu Rostoklaty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 1. 2017 do 6. 2. 2017. Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Janků Roman, Nováková Radka,  

Šermauerová Jaroslava, Valach David 

Omluveni: Kmoch Lukáš 

Hosté: Novák Josef, Valachová Jitka, pan Lukáš 

2. Schválení programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce. Další návrhy nebyly podány.  Starostka dala hlasovat o návrhu programu.  

  

Návrh usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání:  
1. Zahájení 
2. Schválení Programu 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 12. 12. 2016 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 
6. Projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 1 
7. Projednání a schválení dotace MS na Myslivecké halali 
8. Projednání a schválení Záměru č. 1/2017 pronájem pozemku parc.č. 457/4 a 474/2 k.ú. Rost 
9. Projednání a schválení Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 457/4 a 474/2 k.ú. Rost 
10. Projednání a schválení Záměru č. 2/2017 pronájem/ pacht pozemku parc.č. 634 k.ú. Rost 
11. Projednání a schválení Smlouvy o pachtu pozemku parc.č. 634 k.ú. Rost 
12. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na projekty revitalizace vodních ploch  
13. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení VB – služebnosti IV-12-6017717/1 s ČEZ Distribuce na poz.parc.č. 459/1, k.ú. 
Rostoklaty 
14. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení VB – služebnosti IE-12-6002460/VB/01 s ČEZ Distribuce na poz.parc.č. 474/7 a 
664, k.ú. Rostoklaty 
15. Projednání a schválení poskytnutí finančního daru – varhany pro katedrálu sv. Víta 
16. Projednání a schválení výše odměn pro neuvolněné zastupitele dle NV č. 37/2003 Sb 
17. Diskuze 
18. Závěr 

             
Výsledek hlasování: Pro: 

8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 12. 12. 2016 

 

 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo zápis a usnesení ze zasedání ZO z 12. 12. 2016: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Myslivecký spolek předložil vyúčtování dotace na akci „Poslední leč“ z roku 2016 
Rybáři předložili vyúčtování dotace „Otvírání rybníka“ rok 2016 
Sbor dobrovolných hasičů předložil vyúčtování dotace „Country bál“ a „Stavění máje“ za rok 2016 
MF zaslalo odpověď na dotaz týkající se poskytování daru a dotací. ZO může poskytovat neúčelové finanční dary. Minulý týden se 
starostka sešla se zástupci místních spolků a podala informaci o závěru z MF a o nových variantách financování. V případě 
poskytnutí daru nad 20 tis. vzniká daňová povinnost a podání daňového přiznání. 
Od 12. 2. bude p. Dobřanský měsíc v pracovní neschopnosti. Náhradu zajistil p. Hušner. 
SŽDC na základě žádosti týkající se veřejného osvětlení k žst zaslala vyjádření, že nebude blokovat obci navyšování svítidel u 
přístupové cesty.  



Ministerstvo má vyhlášenou výzvu na 50 % dotaci na obnovu veřejného osvětlení. Letos připravíme podklady, projekty a příští rok 
podáme žádost o dotaci. Mimo to letos doplníme osvětlení podle betonového chodníku k žst, až počasí dovolí. 
Jan Psota zaslal knihu k připomínkování. ZO obdrželi a připomínky je nutné zaslat do 17. února t. r. Předpoklad je, že v březnu 
bude schvalována finální verze a výběrovým řízením malého rozsahu vybrána tiskárna, která zajistí její tisk.  
Starostka zpracovala a zaslala výkazy ISPOP o odpadech na EKOKOM a finanční úřad, p. Hlavatý výkazy ISPOP o kanalizaci a 
paní účetní zpracovala a odeslala účetní výkazy.  
ZO bere informace na vědomí. 

 
5. Projednání a schválení inventarizace majetku k 31. 12. 2016 
Inventarizační komise ve spolupráci s účetní zpracovala inventarizaci majetku. Podklady ZO obdrželi.  
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
6. Projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 1 
Na příjmech navyšujeme o neinvestiční dotaci ze Středočeského kraje, výdaji jsou náklady na pořízení nábytku do kulturního 
domu a dále dotace ve výši 10 tis. Kč na Myslivecké halali.  
 

Návrh usnesení č. 4:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
7. Projednání a schválení dotace MS na Myslivecké halali 
Akce Myslivecké halali byla s hudbou a MS žádá o dotaci ve výši 10 tis. Kč. 
 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje dotaci Mysliveckému spolku Rostoklaty na akci Myslivecké halali ve 
výši 10.000 Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
8. Projednání a schválení Záměru č. 1/2017 pronájem pozemku parc. č. 457/4 a 474/2 k. ú. Rostoklaty 
Jedná se o pronájem malých pozemku k přilehlé nemovitosti čp. 22. Její majitelé mají zájem o pronájem. Záměr byl zveřejněn od 
12. 1. do 28. 1. 2017. 
 

Návrh usnesení č. 6: 

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 1/2017 pronájem pozemku parc. č. 457/4 a 474/2 k.ú. 
Rostoklaty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  

 
9. Projednání a schválení Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 457/4 a 474/2 k. ú. Rostoklaty 
Jedná se o nájemní smlouvu pozemku za 3 Kč/m

2
/rok.  

 
Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 457/4 a 474/2 k. ú. Rostoklaty 
s Drahomírou Novotnou, výše nájmu 3,- Kč/m2, tj. 108,- Kč/rok:  

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Záměru č. 2/2017 na pronájem/pacht pozemku parc. č. 634 k. ú. Rostoklaty 
Místní občan má zájem o pronájem zemědělské půdy. Záměr byl zveřejněn od 20. 1. do 5. 2. 2017. 
 

Návrh usnesení č. 8: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 2/2017 pronájem/pacht pozemku parc.č. 634 k.ú. 
Rostoklaty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Smlouvy o pachtu pozemku parc.č. 634 k.ú. Rostoklaty 
Nový OZ vrátil institut pachtu do občanského právního řádu. Mgr. Zhřívalová zpracovala smlouvu. Starostka navrhuje cenu  
3,25  % z ceny zemědělské půdy, tj. 846 Kč/rok.  



Návrh usnesení č. 9: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o pachtu pozemku parc.č. 634 k.ú. Rostoklaty s Jiřím 
Mokošínem, výše pachtu 3,25 % z průměrné ceny pozemku, tj. 846 Kč/rok 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

12. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na projekty revitalizace vodních ploch  
Starostka zaslala ZO přehled nabídek týkající se revitalizaci vodních ploch v obou obcích. Byly osloveny tři společnosti. Nejnižší 
nabídkovou cenu předložila firma ŽP projekt ve výši 139 150 Kč včetně DPH. 
 

Návrh usnesení č. 10: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na projekty revitalizace vodních 
ploch, parcely č. 25 k. ú. Rostoklaty a 430/5 k. ú. Nová Ves II a pověřuje starostku vystavením objednávky u ŽP projekt v ceně 
139 150 Kč včetně DPH:  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

13. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení VB – služebnosti IV-12-6017717/1 s ČEZ Distribuce na poz. parc. č. 459/1, k. 
ú. Rostoklaty 
Smlouva o smlouvě budoucí byla odsouhlasena záměrem č 4/2014 a schválena ZO dne 24. 11. 2014. Nyní ČEZ po realizaci a 
zaměření předkládá smlouvu o zřízení VB.  
 

Návrh usnesení č. 11: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení VB – služebnosti IV-12-6017717/1 s ČEZ 
Distribuce na poz. parc.č. 459/1, k. ú. Rostoklaty a pověřuje starostku podpisem smlouvy: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  

 

14. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení VB – služebnosti IE-12-6002460/VB/01 s ČEZ Distribuce na poz.parc.č. 474/7 
a 664, k. ú. Rostoklaty 
Smlouva o smlouvě budoucí byla odsouhlasena záměrem č. 7/2010 a schválena ZO dne 7. 6. 2010. Nyní ČEZ po realizaci a 
zaměření předkládá smlouvu o zřízení VB.  
 

Návrh usnesení č. 12: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení VB – služebnosti IE-12-6002460/VB/01 s ČEZ 
Distribuce na poz. parc.č. 474/7 a 664, k. ú. Rostoklaty a pověřuje starostku podpisem smlouvy: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení poskytnutí finančního daru na varhany pro katedrálu sv. Víta 
ZO obdrželi v podkladech žádost od Svazu měst a obcí. Dohoda mezi církví a SMO je, že obce by mohly poskytnout 1 Kč za 
každého občana.  
 

Návrh usnesení č. 13: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 511,- Kč a pověřuje starostku 
podpisem darovací smlouvy:  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  

 

16. Projednání a schválení výše odměn pro neuvolněné zastupitele dle NV č. 37/2003 Sb. 
Tabulku ZO obdrželi. Navýšení odměn je možné až od schválení. Částky jsou spíše symbolické a starostka se domnívá, že  
navýšení vlády je správné akceptovat.   
 

Návrh usnesení č. 14: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje výše odměn pro neuvolněné zastupitele dle NV č. 37/2003 Sb ve 
výši: předseda výboru /komise: 976 + 200 Kč, člen výboru / komise: 632 + 200 Kč, člen zastupitelstva: 311 + 200 Kč 
s účinností od přijetí tohoto usnesení: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 

17. Diskuze 
Pí. Černá sdělila, že déle než dva roky zpracovávala zápisy a od příštího ZO je již zpracovávat nebude. Žádá, aby byl schválen nový 
zapisovatel.  
Pí. Apltauerová požaduje, aby ZO zasedalo opět poslední pondělí v měsíci.  
P. Janků se dotázal, zda výběrová řízení jsou zveřejněna na webových stránkách obce. Starostka sdělila, že zveřejňování je dle 



zákona. Nepřipadá jí vhodné, aby bylo zveřejňováno jakékoliv výběrové řízení. Dle jejího názoru je vhodnější oslovit doporučené 
firmy s dobrými referencemi, aby se předešlo případnými škodám.  

 

18. Závěr  

Zasedání skončeno v 19:30 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

 Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 2. 2017 

 

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

 

Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

                                 Jaroslava Šermauerová   .......................................... 

Starostka:                 Radka Nováková     ........................................... 

           razítko obce 

 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 27. 3. 2017 
 


