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Zápis 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 27.3.2017 od 19,00 hodin. 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva ZASEDÁNÍ SE NAHRÁVÁ A ZVE ŘEJŇUJE 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 17.3.2017 do 27.3.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Hušner Martin, Janků Roman,  Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava,   
Omluveni: Kmoch Lukáš, Valach David 
Hosté: I. Večeřová, P. Hamták, M. Kubelka, J. Novák, J. Valachová, J. Lukáš – příchod 19,20 hod 

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 6.2.2017 
4. Schválení zapisovatele zápisů ze zasedání ZO 
5. Informace o činnosti OÚ 
6. Projednání a schválení Záměru č. 3/2017 pronájem / pacht pozemku parc.č. 635 k.ú. Rost 
7. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 635 k.ú. Rost s Milanem Kubelkou 
8. Projednání a schválení Záměru č. 4/2017 pronájem / pacht pozemku parc.č.581/1 k.ú. NV II 
9. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy  parc.č. parc.č.581/1 k.ú. NV II s Josefem Vláškem 
10. Projednání a schválení Záměru č. 5/2017 pronájem / pacht  pozemku parc.č. 586, 591 k.ú. NV II 
11. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 586, 591 k.ú. NV II s Petrem Králem 
12.  Projednání a schválení Záměru č. 6/2017 pronájem pacht pozemku parc.č. 589,655/1, 719, 691, 628, 623, 630, 676 k.ú. 
Rostoklaty a 611, 613, 620, 623, 621, 636 k.ú. NV II 
13. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 589,655/1, 719, 691, 628, 623, 630, 676 k.ú. Rostoklaty a 611, 613, 620, 
623, 621, 636 k.ú. NV II s Řepařský institut s.r.o. 
14. Projednání a schválení Záměru č. 7/2017 pronájem/ pacht pozemku parc.č. 583, 570, 536, 542, 547, 548, 555, 557, 563, 564, 
561, 596, 597, 598, 545, 531, 532 k.ú. NV II 
15. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 583, 570, 536, 542, 547, 548, 555, 557, 563, 564, 561, 596, 597, 598, 545, 
531, 532 k.ú. NV II s Jiřím Mokošínem 
16. Projednání a schválení textu k tisku knihy „ Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II“ , autor Jan Psota 
17. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na tiskárnu knihy „ Historie domů Rostoklat “ 
18. Projednání a schválení dělení  a směny pozemků pro váhu ZZN Polabí v NV II, PD váhy ZZN 
19. Projednání a schválení Zprávy a žádosti o příspěvek FK Traverza Rostoklaty  
20. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci při odchytů a následné péči o zvířata 
21. Projednání a schválení změny otevírací doby České pošty Rostoklaty, info o jednání 
22. Projednání a schválení žádosti TS Production – letní kino 
23. Projednání a schválení Dodatku č. 3 s firmou Design BYHY – práce na rok 2017 
24. Projednání a schválení Dodatku č. 6  s Mgr. Jan Chejn – práce na rok 2017 
25. Projednání a schválení žádosti o kácení jasan 1 ks, k.ú. Nová Ves II parc.č. 445/3 
26. Projednání a schválení Smlouvy o nájmu části nemovitosti s T-Mobile Czech Republik 
27. Diskuze 
28. Závěr 

            
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 6.2.2017 
 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 6.2.2017           
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 



 
Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

 
4. Schválení zapisovatele zápisů ze zasedání ZO 
Návrh usnesení č. 3: 

         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje do funkce zapisovatelky zápisů ze zasedání ZO E. Albrechtovou  
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
1 

 

E. Albrechtová 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 
5. Informace o činnosti OÚ 
Informace o formě příspěvků : dar / dotace pro místní spolky 
Myslivecký spolek : podpora 10.000 + Poslední leč 10.000 = dar 20.000,- Kč, Halali 10.000 dotace 
SDH : vše dar , tj. 20.000 Kč + 20.000 Kč ( čarodějnice + country bál ) = dar 40.000 Kč 
TJ Sokol : dar 20.000 Kč + 5.000 dotace nohejbal – výše podpory před jednáním zvýšení příspěvku 
Rybáři : 2017 – bez podpory pro rok 2017 
 
Myslivecký spolek předložil vyúčtování dotace „ Myslivecké halali“ 2017 
 
Manažer ČP Partner jednal s místním podnikatelem o založení Partnera. Pan B. byl pozván k jednání, kterého se účastnila starostka 
a paní Hamtáková, která se o problematiku pošty zajímá od vzniku problému s rušením kamenných poboček. Na společné schůzce 
s B.  byly sděleny argumenty pro a proti Poště Partner. Odborné články potvrzují názor obce, že převedením poštovních služeb na 
místního podnikatele znamená snížení kreditu obce. Spolupráce s Poštou Partner znamená pro podnikatele velkou odpovědnost za 
udržení poštovních služeb v obci. Informace od starostů, kde provozují Poštu Partner: provozování  je ztrátové, spojené 
s ohromnou odpovědností a náročností na bezpečnost. Pan B. ukončil jednání s manažery. Následně starostka odeslala dopis 
ředitelce ČP pro Středočeský kraj, ve kterém byl zopakován názor zastupitelů o zachování kamenné pobočky a vyjádřen nesouhlas, 
že manažeři Partnera bez vědomí obce oslovují místní podnikatele. 14.3. starostka jednala společně s pí Hamtákovou s ředitelkou 
ČP ( Střed.kraj ). Ředitelka se omluvila za jednání manažera a přislíbila, že příště bude obec informována. Dále byla otevřena 
otázka změny otevírací doby, starostka navrhuje zachovat dopolední provoz a prodloužit pondělí 14 -17, středu 15 – 18, pátek 
odpol zavřeno. Ředitelka navrhuje změnu pouze ve středu 15 – 18 hod. Starostka navrhuje udělat anketu, kde budou zveřejněny 
obě varianty, vítězná varianta bude schválena na ZO a předložena ČP. Změna bude po ½ roce vyhodnocena. Zastupitelé souhlasí 
s navrženým postupem a varianta s více hlasy bude odsouhlasena na příštím zasedání ZO a následně požadována po ČP. 
 
Obci byl nabídnut zdarma frézovaný asfalt, byl složen u hřiště, starostka navrhuje opravit příjezd k ČD směr Praha, tj. za náklady 
mechanizace , pokud množství dovolí upravit cestu u rybníka v Rost, ev. polní cestu na Tuklaty 
 
17.3.2017 byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2016, závěr bez chyb a nedostatků  
 
V souladu se zák.č. 406/2000 Sb byly zpracovány  Průkazy energetické náročnosti budov na čp 32 a čp 27 
 
V sobotu 20.5.2017 se koná 3.společné divadelní odpoledne, tentokrát v Tismicích, nově se připojují Mrzky, předpokládané 
náklady obce 6.500 na představení, 1500 autobus 
 
Poskytování dotací ze Středočeského kraje – nově každá obec má nárok za 4 leté voleb. období na dotaci 1.000 Kč / občana s TP. 
Lhůty nejsou stanoveny. Zastupitelé se na poradě shodli, že bude požádáno o výměnu oken v čp 32. Paní Černá se dotazuje na 
zahrnutí čp 27 – kulturní dům.  Starostka : lze pokud umožní výše dotace, ev. se zastupitelé mohou shodnout, že se obě budovy 
budou podávat společně a dle finanční náročnosti bude rozhodnuto o rozsahu. 
 
Připravované akce organizované obcí sdělí B. Apltauerová v plánu obecních akcí 2017 a zhodnotí činnost za rok 2016 : konalo se 
Divadlo v KD „ Zítra to roztočíme, Jaroušku“, Dětský den, Vítání občánků, zdobení vánočních stromů v Rost a NV II, Mikulášské 
besídka a ohňostroj. Konal se zájezd do pražského divadla Ungelt. B. Apltauerová  rozdala 4 kondolence, 41 blahopřání + 9 
balíčků při jubileu + 17 vánočních balíčků a se starostkou navštěvujeme během roku 2 občanky v Penzionu Anna. Plán akcí na rok 
2017 zastupitelé obdrželi. 
 
Dle vyhlášky č. 463/2016 byla provedena úprava schváleného rozpočtu na rok 2017, na webu obce je nově v E desce „ Rozpočet a 
opatření“, nově musí být dokument zveřejněn po dobu platnosti. 
 
MK přislíbilo dotaci na rok 2017 dotaci 850 tis., Nutno je doložit požadované dokumenty vč. Dodatků k SoD na restaurování p. 
Chejn a stavební opravy Design BYHY do 28.4.2017. 
 
Dle posledních informací SFDI bude naše žádost o obnovu chodníků zamítnuta, důvodem je nevyřešený přechod, Přechod je 
realizován  v roce 2008, nové bezpečnostní normy v roce  2009. Bez úpravy a zúžení přechodu nedostaneme dotaci. Letos je nutné 
dořešit přechod vč. povolení a podat žádost v 1/2018.  
 
Paní Černá podává zprávu z kontrolního výboru z 12.12.2016: byla provedena kontrola usnesení z : 27.6.2016,  7.9.2016, 
17.10.2016 – usnesení splněna, usnesení z 22.8.2016 – podepsání  Plné moci, odesláno na ROPID. Usnesení z 14.11.2016 – VPS 
s Tuklaty odesláno k podpisu. Je rozpracován převod pozemku usnesením č. 6 z 30.5.2016, příští zasedání KV se koná v letošním 
roce. Starostka upřesňuje, že  zpráva je k 19.12. a úkoly jsou splněny. 
 
Jsou připomínky či dotazy k informacím ? Zastupitelé berou informace starostky na vědomí. 
 



6. Projednání a schválení Záměru č. 3/2017 pronájem / pacht pozemku parc.č. 635 k.ú. Rost 
Záměr byl zveřejněn od 27.2.2017 do 15.3.2017, plocha 18.600 m2,  

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 3/2017 pronájem / pacht pozemku parc.č. 635 k.ú. 
Rostoklaty 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 635 k.ú. Rost s Milanem Kubelkou 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Pachtovní smlouvu pozemku parc.č. 635 k.ú. Rost s Milanem 
Kubelkou, výše pachtu 18.600 m 2 x 11,02 Kč / m2  x 3,25 % = 6.662,- Kč / rok s účinností od 1.4.2017. Ukončuje se platnost 
Smlouvy o nájmu uvedeného pozemku  
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Záměru č. 4/2017 pronájem / pacht pozemku parc.č. 581/1 k.ú. NV II 
Záměr byl zveřejněn od 27.2.2017 do 15.3.2017, výměra 16.930 m2 

Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Záměr č. 4/2017 pronájem / pacht pozemku parc.č.581/1 k.ú. NV 
II  
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 581/1 k.ú. NV II s Josefem Vláškem 
Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Pachtovní smlouvu pozemku parc.č. 581/1 k.ú. NV II s Josefem 
Vláškem, výše pachtu 16.930 m 2 x 11,65 Kč / m2 ) x 3,25 % = 6.410,- Kč / rok s účinností od 1.4.2017. Ukončuje se platnost 
Smlouvy o nájmu uvedeného pozemku  
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Záměru č. 5/2017 pronájem / pacht  pozemku parc.č. 586, 591 k.ú. NV II 
Záměr byl zveřejněn od 27.2.2017 do 15.3.2017 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 5/2017 pronájem / pacht  pozemku parc.č. 586, 591 k.ú. 
NV II  
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 586, 591 k.ú. NV II s Petrem Králem 

Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Pachtovní smlouvu pozemku parc.č. . 586, 591 k.ú. NV II 
s Petrem Králem, výše pachtu 18.291 m 2 x 11,65 Kč / m2  x 3,25 % = 6.925,- Kč / rok s účinností od 1.4.2017. Ukončuje se 
platnost Smlouvy o nájmu uvedených pozemků 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č.9  bylo schváleno.  
 

12.  Projednání a schválení Záměru č. 6/2017 pronájem pacht pozemku parc.č. 589,655/1, 719, 691, 628, 623, 630, 676 k.ú. 
Rostoklaty a 611, 613, 620, 623, 621, 636 k.ú. NV II 
Záměr byl zveřejněn od 27.2.2017 do 15.3.2017 

Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Záměr č. 6/2017 pronájem pacht pozemku parc.č. 589,655/1, 
719, 691, 628, 623, 630, 676 k.ú. Rostoklaty a 611, 613, 620, 623, 621, 636 k.ú. NV II 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 10  bylo schváleno.  
 



13. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 589,655/1, 719, 691, 628, 623, 630, 676 k.ú. Rostoklaty a 611, 613, 620, 
623, 621, 636 k.ú. NV II s Řepařský institut s.r.o. 
V předloženém návrhu bylo chybně uvedeno procento nájmu vč. částky. V průběhu jednání je nájem přepočítán v souladu se 
stanovením nájmu ostatním nájemcům, tj. cena pozemku/m2  x 3,25 %. 

Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Pachtovní smlouvu pozemku parc.č. . 589,655/1, 719, 691, 628, 
623, 630, 676 k.ú. Rostoklaty a 611, 613, 620, 623, 621, 636 k.ú. NV II s Řepařský institut s.r.o. 

, výše pachtu  : 27.306 m2 x 11,02 Kč/m2 ( k.ú. Rostoklaty ) x 3,25  % = 9.780 Kč / rok 
36.475 m 2 x 11,65 Kč / m2 ( k.ú. Nová Ves II ) x 3,25 % = 13.810,- Kč / rok, tj. celkem 23.590 Kč ročně 

s účinností od 1.4.2017. Ukončuje se platnost Smlouvy o nájmu uvedených pozemků 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 11  bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Záměru č. 7/2017 pronájem/ pacht pozemku parc.č. 583, 570, 536, 542, 547, 548, 555, 557, 563, 
564, 561, 596, 597, 598, 545, 531, 532 k.ú. NV II 
Záměr byl zveřejněn od 8.3.2017 do 24.3. 2017.  
 

Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Záměr č. 7/2017 pronájem/ pacht pozemku parc.č. 583, 570, 
536, 542, 547, 548, 555, 557, 563, 564, 561, 596, 597, 598, 545, 531, 532 k.ú. NV II 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 12  bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení Pachtovní smlouvy parc.č. 583, 570, 536, 542, 547, 548, 555, 557, 563, 564, 561, 596, 597, 598, 
545, 531, 532 k.ú. NV II s Jiřím Mokošínem 
J. Mokošín bude pozemky využívat k nekonvenčnímu způsobu hospodaření, ale pro BIO pásy a políčka pro zvěř. S ohledem na 
tuto skutečnost je navržen nájem 500,- Kč/ha. J. Mokošín musí umožnit přístup na sousední pole. 

Návrh usnesení č. 13: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Pachtovní smlouvu pozemku parc.č. 583, 570, 536, 542, 547, 
548, 555, 557, 563, 564, 561, 596, 597, 598, 545, 531, 532 k.ú. NV II s Jiřím Mokošínem 
, výše pachtu : 101.693 m2 ( 10,169 ha )  x 500,- Kč/ha  = 5.085 Kč / rok, s účinností od 1.4.2017. 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 13  bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení textu k tisku knihy „ Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II“ , autor Jan Psota, vč. odsouhlasení 
titulní strany knihy 
Otázka p. Janků ohledně citlivých údajů byla zodpovězena, v knize nejsou uváděny citlivé údaje. Starostka předkládá návrhy 
titulní strany. Je vybrána varianta č. 2 s připomínkou: zvětšit znak obce, zadní strana opravit „O“ Obec , přidat kontakt na obec 
 

Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje text  tisku knihy „ Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II“ , 
autor Jan Psota, variantu č. 2 titulní strany s připomínkou viz.výše. 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 14  bylo schváleno.  
 

17. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na tiskárnu knihy „ Historie domů Rostoklat a NV II “ 
Obec je povinna zdarma poskytnout výtisky stanoveným knihovnám a autorovi. 
Starostka navrhuje variantu č. 1, tj. tvrdé desky, 500 ks, knihy lze věnovat občanům při výročí a jednotková cena zvýší prodejnost. 
Prodejní cena 138,- Kč.  
Návrh usnesení č. 15: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na tisk knihy „ Historie domů 
Rostoklat a NV II“ , autor Jan Psota, počet ks 500, parametry, viz. var. 1 u Tiskárny Úvaly Ing. Brajer v ceně 62.560,- Kč bez 
DPH 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 15  bylo schváleno.  
Pí. Černá navrhuje prodávat za 150,- Kč / ks. 

 
18. Projednání a schválení dělení  a směny pozemků pro váhu ZZN Polabí v NV II, PD váhy ZZN 
Toto je návrh, na základě kterého zpracuje ZZN geometrický plán. Směna pozemků je vyrovnaná 352 m2. Po odsouhlasení GP 
musí mít Obec souhlas od UZSVM. Směna pro obec má pozitivní vliv pro obecní budovu čp 26 v NV II. 

Návrh usnesení č. 16: 



             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje dělení  a směny pozemků pro váhu ZZN Polabí v NV II, PD 
váhy ZZN dle návrhu, GP bude schválen následně. 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 16  bylo schváleno.  
 

19. Projednání a schválení Zprávy a žádosti o příspěvek FK Traverza Rostoklaty  
Za FK návrh přednáší P. Hamták a M. Kubelka. Náklady na fotbalovou činnost jsou vysoké, 3 roky se klub věnuje dětem. 

Starostka rekapituluje žádost klubu : současně se vyplácí 20.000 Kč. Nový návrh :  
- příspěvek na činnost klubu: 30.000 Kč, formou daru 
- hrazení elektrické energie v kabinách: 19.000 Kč z rozpočtu obce ( nebude přefakturováno ) 
- hrazení spotřebované vody v kabinách: 1.000 Kč z rozpočtu obce ( nebude přefakturováno ) 
- hrazení nákladů na benzin do sekačky na sekání hřiště, její případné opravy plus náklady na hnojení 
hřiště: 20.000 Kč z rozpočtu obce oproti účtům 
Celková výše příspěvku: 70.000 Kč 
J. Lukáš – mládeži se věnují SDH a FK a je vhodné je podpořit. 

 
Návrh usnesení č. 17: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo žádost FK Traverza Rostoklaty a schvaluje finanční podporu od roku 2017 : 
- příspěvek na činnost klubu vč. dětí: 30.000 Kč, formou daru 
- hrazení elektrické energie v kabinách: 19.000 Kč z rozpočtu obce ( nebude přefakturováno ) 
- hrazení spotřebované vody v kabinách: 1.000 Kč z rozpočtu obce ( nebude přefakturováno ) 
- hrazení nákladů na benzin do sekačky na sekání hřiště, její případné opravy plus náklady na hnojení 
hřiště: 20.000 Kč z rozpočtu obce (oproti účtům) 
Celková výše příspěvku: 70.000 Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 17  bylo schváleno 
 

20. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci při odchytů a následné péči o zvířata 
Radní Města Č. Brodu nevyhověli 13 obcím v žádosti o rozšíření služeb s MP. Starostka předkládá smlouvu s o.p.s., tuto smlouvu 
bude obec využívat v ohrožení zdraví obyvatel, kde je nutno  ihned zajistit agresivní psy, aby záchranné složky mohly provést 
zásah. 

Návrh usnesení č. 18: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci při odchytů a následné péči o zvířata 
s Dogpoint o.p.s. Malotice 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 18  bylo schváleno 
 
21. Projednání a schválení změny otevírací doby České pošty Rostoklaty, info o jednání 
Odloženo na příští zasedání ZO po ukončení ankety. 
 
22. Projednání a schválení žádosti TS Production – letní kino 

Návrh usnesení č. 20: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje žádost TS Production – letní kino 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti : 

6 
 

 Zdrželi se: 
1 

 

H. Černá 

Usnesení č. 20  nebylo schváleno 
 
23. Projednání a schválení Dodatku č. 3 s firmou Design BYHY – práce na rok 2017 
Cena o dílo 198.403,- Kč bez DPH, zbytkové práce, které nebyly realizovány v roce 2016. 

Návrh usnesení č. 21: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Dodatek  č. 3 s firmou Design BYHY – práce na rok 2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 21  bylo schváleno 
 
24. Projednání a schválení Dodatku č. 6  s Mgr. Jan Chejn – práce na rok 2017 
Odloženo na příští zasedání ZO 
 
25. Projednání a schválení žádosti o kácení jasanu 1 ks, k.ú. Nová Ves II parc.č. 445/3 
Strom brání výstavbě váhy ZZN, je na obecním pozemku a o kácení žádá Obec Rostoklaty.   

Návrh usnesení č. 23: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje žádost Obce Rostoklaty na kácení jasanu 1 ks, k.ú. NV II. Strom 
brání ve výstavbě vjezdu váhy na poz.parc.č. 685, parc.č. 40 



Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 23  bylo schváleno 
 
26. Projednání a schválení Smlouvy o nájmu části nemovitosti s T-Mobile Czech Republik 
Návrh smlouvy je kompromisem návrhů, původně T-Mobil žádal na dobu určitou na 20 let, starostka nesouhlasí s dlouhodobým 
závazkem. Původní nájem byl uzavřen v roce 2001 na dobu 20 let, tj. do 2021. Předkládaný návrh respektuje závazek z původní 
smlouvy, tj. nájem na dobu určitou do 24.5.2021 a následně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měs. bez udání důvodů. 
Zvyšuje se výše nájmu, nyní 78 tis/rok , nově 85 tis/rok. R. Janků se dotazuje, kde je o nájmu účtováno, starostka : na položce 
nebytové hospodářství. 

Návrh usnesení č. 24: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Smlouvu o nájmu části nemovitosti s T-Mobile Czech Republik 
na dobu určitou do 24.5.2021 a následně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měs. bez udání důvodů. Nájemné se zvyšuje 
na 85.000 Kč/rok 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 24  bylo schváleno 
 
27. Diskuze 
R. Janků – navrhuje finančně podpořit děti u SDH. 
Starostka – o finanční podpoře dětí  jednala se starostkou SDH, současná podpora 10 tis na muže, 10 tis na ženy. V současné době 
nefunguje činnost mužů a žen je podpora dostatečná a je brána na děti. Z rozpočtu obce je hrazena elektřina a náklady pro JSDH. 
R. Janků sděluje, že nově si nechává vyplácet na účet měsíční odměnu. 
E. Albrechtová - kdy bude sváženo BIO? 
Starostka od 11.4.2017, termín VO není zatím stanoven. 
I. Večeřová se dotazuje proč jí kontaktuje firma na kontrolu čerpadla, když čerpadlo je majetkem obce a žádá o účast zástupce 
obce při této kontrole. Starostka : servisní služby jsou zajištěny na základě uzavřené smlouvy s AQ Spol, kontaktují občany se 
žádostí umožnění kontroly. Starostka sděluje, že kontroly u čerpadla I.V. se účastní zástupce obce, žádá o sdělení termínu kontroly. 
I. Večeřová se dotazuje proč  na faktuře za stočné je datum vystavení 9.3. a do schránky jí byla dána 20.3. Prodleva se jí zdá velká. 
J. Valachová odpovídá, že příprava faktur je časově náročná a měla dovolenou. Starostka : připomínku zapíšeme, ale nemá 
negativní vliv a není k řešení. J. Šermauerová – starostka a účetní roznáší faktury osobně a šetří náklady za poštovné. 
I. Večeřová – stěžuje si, že výpověď z nájmu pozemku jí byla dána do schránky a domnívá se, že měla být výpověď zaslána 
doporučeně. Starostka : výpověď byla zaslána doporučeně a sděluje, že obec má potvrzení  RR o doporučeném odeslání výpovědi 
a vyzývá pí. I.V., aby nahlédla do potvrzení. I.V. žádá, aby obec předložila podpis o převzetí. Starostka předkládá potvrzení o 
doporučeném odeslání zastupitelům a vyzývá I.V., aby řešila stížnost u ČP. 
I. Večeřová – žádá o opravu zrcadla v NV II, starostka prověří. 
I. Večeřová – dotazuje se , zda a kde byla realizována náhradní výsadba za pokácený topol v NV II. H. Černá – výsadba byla 
provedena, toto kontroloval KV. Starostka : výsadba je provedena na silnici ( zkratce ) do NV II v k.ú. NV II. 
I. Večeřová upozorňuje, že sloup před jejím domem je v havarijním stavu. Starostka stav a majitele prověří a bude řešit majitel 
sloupu. 
 
28. Závěr 

 
Zasedání skončeno v 20,30  hod. 

Přílohy zápisu: 
1)1)1)1) Prezenční listina 
2)2)2)2) Zveřejněná informace o konání  zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
Zápis byl vyhotoven dne:  
Zapisovatelka: Eva Albrechtová 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 
Starostka:                 Radka Nováková     ........................................... 
           razítko obce 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 24.4.2017 
 


