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Zápis 

z 26. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 26.4.2017 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 13.4.2017 do 26.4.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Apltauerová Blanka, Černá Hana , Hušner Martin,  Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava,  Valach David  
Omluveni: Albrechtová Eva, Janků Roman 
Nepřítomen :  Kmoch Lukáš 
Hosté: J. Valachová, J. Novák, K. Gratová 

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. Starostka navrhla doplnit bod „ Odsouhlasení převodu finančních prostředků na obnovu kanalizace 
v majetku obce “. 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 27.3.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Záměru č. 8/2017 pronájem část střechy čp 32 Rostoklaty pro T-Mobile 
6. Projednání a schválení Dodatku č. 6  s Mgr. Jan Chejn – práce na rok 2017 
7. Projednání a schválení změny otevírací doby České pošty Rostoklaty dle ankety 
8. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na laboratoř rozbory ČOV 
9. Projednání a schválení Dodatku s AQUABOX na ukončení spolupráce 
10. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na auditorskou firmu 
11. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 
12. Projednání a schválení Darovací smlouvy TJ Sokol 
13. Projednání a schválení Závěrečného účtu 2016 
14. Projednání a schválení účetní závěrky 2016 
15. Odsouhlasení převodu finančních prostředků na obnovu kanalizace v majetku obce  
16. Diskuze 
17. Závěr 

            
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 27.3.2017 
 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 27.3.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Valach 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Svoz VO + NO + elektro  odpadu se koná v sobotu 13.5.2017, objednán je kontejner na stavební suť, pí Šermauerová bude 
dohlížet na ukládání stavební suti 
VODOS Kolín zamítl odběr vody z hydrantu pro výcvik dětí SDH, důvodem :  nedostatečná kapacita vodovodu 
FÚ Středočeského kraje provádí  kontrolu dotací z MK  na obnovu kostela za roky 2009, 2013,2014 a 2015. V kanceláři OÚ 
nebyly zjištěny žádné nedostatky, kontrola stále probíhá ,  
Navrhuji zadat VŘ u JUDr Němečkové za chodník k ČD.  Nyní bude vydáno  ÚR, následně  požádáme SP. Plánem je dokončit VŘ 
v době vydání SP  a následně realizovat stavbu. Cena  za VŘ 12.000 Kč bez DPH. Zastupitelé nemají připomínku. 
Od ÚP má obec na VPP – 2 pracovní místa – inzerát na webu, vývěsce, požadavek na ÚP – není zájemce 
Starostka se účastnila slavnostního aktu  podpisu smlouvy na varhany v katedrále sv. Víta, pozvání od Arcibiskupství za dar obce 
Poděkování za pomoc při přípravě a realizaci křtu knihy  v kostele, v kostele se prodalo 77 ks knih. Ohlasy návštěvníků jsou velmi 



dobré. 
Info o veřejné schůzi v Břežanech II o těžbě lupku. Zástupci firmy ČLZ přednesli svůj záměr a plán těžby. Starostové okolních 
obcí se účastnili schůze a jasně vyjádřili nesouhlas s těžbou. 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 
 
5. Projednání a schválení Záměru č. 8/2017 pronájem části střechy čp 32 Rostoklaty pro T-Mobile 
Na minulém ZO jsme odsouhlasili podmínky smlouvy o nájmu, smlouva nebyla podepsána, záměr o pronájmu byl zveřejněn od 
4.4. do 24.4.2017, po odsouhlasení záměru bude podepsána i nájemní smlouva. 

Návrh usnesení č. 3:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 8/2017 pronájem části střechy čp 32 Rostoklaty pro T-
Mobile 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení Dodatku č. 6  s Mgr. Jan Chejn – práce na rok 2017 
Návrh dodatku na restaurátorské práce v kostele sv. Martina vč. položkového rozpočtu obdrželi zastupitelé v podkladech. Cena na 
rok 2017 : 746.597,- Kč bez DPH 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 6  s Mgr. Jan Chejn – práce na rok 2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení změny otevírací doby České pošty Rostoklaty dle ankety 
Celkem hlasovalo 94 občanů, varianta 1 – 26 hlasů, varianta 2 – 68 hlasů. 

Návrh usnesení č. 5: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje změnu otevírací doby České pošty Rostoklaty dle ankety. Vítězná 
varianta č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na laboratoř na rozbory ČOV 
Servisní služby s AQUABOX nejsou nutné v uzavřeném rozsahu. S firmou jsme se nedohodli na změně rozsahu a ceně, tj.pouze 
zajišťování rozborů, poptány byly 3 laboratoře, nejnižší nabídku podala firma Bioanalytika. 
Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na laboratoř rozbory ČOV. Od 
6/2017 bude zajišťovat rozbory na ČOV firma Bioanalytika Chrudim 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Dodatku s AQUABOX na ukončení spolupráce 
Servisní služby s AQUABOX nejsou nutné v uzavřeném rozsahu. S firmou jsme se nedohodli na změně rozsahu a ceně, tj.pouze 
zajišťování rozborů. Ev. problémy na ČOV budou s firmou řešeny individuálně 

Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje ukončení spolupráce s firmou AQUABOX k 31.5.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na auditorskou firmu 
Byly poptány 3 auditorské firmy, byly ověřeny reference u obcí, návrh k odsouhlasení firmy AUDIT Consulting v ceně 16.000 Kč 
/ rok bez DPH, výhodou této firmy je práce v softwaru Triada. 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na auditorskou firmu. Od roku 
2017 bude kontrolu hospodaření obce provádět firma AUDIT Consulting 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 
RO č. 2 upravuje schválenou podporu pro TJ Sokol 
Návrh usnesení č. 9: 



 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Darovací smlouvy TJ Sokol 
Návrh usnesení č. 10: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Darovací smlouvu s TJ Sokol ve výši 30.000 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 10  bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Závěrečného účtu 2016 
ZÚ byl zveřejněn 3.4. do 24.4.2017, nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, součástí byly i povinné přílohy : Rozvaha, 
Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce, výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Zpráva  
inventarizační komise, vše k 31.12.2016. 

Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016, a to bez výhrad 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 11  bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení účetní závěrky 2016 
Dle vyhlášky 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek starostka navrhla schválit účetní závěrku.  

Dokumenty ke schválení jsou stejné jako ke schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016. 
Návrh usnesení č. 12: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2016 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

15. Odsouhlasení převodu finančních prostředků na obnovu kanalizace v majetku obce  
Zastupitelé obdrželi výkaz  Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné. Prostředky obnovy ve výši : 114.878 Kč 
starostka navrhuje převést na účet pro kanalizaci dle OZV č. 1/2016. 

Návrh usnesení č. 13: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje převod finančních prostředků na obnovu kanalizace v majetku 
obce ve výši 114.878,- Kč na č.ú. 276330254/0300 ( účet pro kanalizaci a popl.  z OZV o zhodnocení pozemku ) 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  
 
16. Diskuze 

       17. Závěr 
 

Zasedání skončeno v 19,25 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:  
Zapisovatel:  David Valach 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva 29.5.2017 
 


