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Zápis 

z 28. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 26.6.2017 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 16.6.2017 do 26.6.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Hušner Martin, Janků Roman,  Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava,  
Valach David ,  
Omluveni: Černá Hana  
Nepřítomni : Eva Albrechtová 
Hosté: J. Valachová, J. Novák 
 

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:  
 
Program : 

1. Zahájení 
2. Schválení Programu 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 29.5.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení zajištění spisové služby 
6. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na opravu místních komunikací 
7. Projednání a schválení Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření 
8. Projednání a schválení Výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce „ Chodníky – Rostoklaty“ 
9. Projednání a schválení  
10. Diskuze 
11. Závěr 
 

            
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 29.5.2017 
Poznámka starostky:  oprava písařské chyby ( program z 19.5.2017 + Zápis a usnesení č. 2 z 29.5.2017 ) : chybný údaj 
 „ 24.4.2017“ : správný údaj „ 26.4.2017“ 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 29.5.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Finanční úřad pro Středočeský kraj ukončil kontrolu dotací z MK za 2009, 2013,2014 a 2015. Nebyly zjištěny žádné chyby či 
nedostatky. 
14.6. se konalo vítání občánků, účast byla hojná, poděkování za spolupráci : B. Apltauerové, J. Šermauerové, J. Valachové 
S jedním  pracovníkem z ÚP byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době. Rekapitulace : pracuje 1 dělník z ÚP, 2.na 
neschopence min do 7.7.2017. brigádně seká R.R., 
Byl posekán rákos v NV II, probíhá průběžné sekání zeleně 
K 23.6.2017 podal rezignaci Ing. Lukáš Kmoch, dle zákona bude osloven další náhradník p. Domitrek 
Zbytek asfaltové drti byl věnován občanům z lokality PR, kteří si na své náklady opravili cestu ( cesta není ve vlastnictví obce ) 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 
 



5.  Projednání a schválení zajištění spisové služby 
Starostka navrhuje uzavřít Dodatek č.1 k  Dohodě o partnerství „ Vybudování technologického centra ORP Č. Brod“, cena 4.000 
Kč za licenci a 3.000 Kč za hosting ročně bez DPH. 

Návrh usnesení č. 3:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje zajištění spisové služby u Města Český Brod, v ceně 7.000,- Kč/rok 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na opravu místních komunikací 
Podklady zastupitelé obdrželi, osloveny byly 3 společnosti, ty podaly nabídky. Nejlevnější nabídku podala společnost Asfaltservis 
s.r.o. Starostka navrhuje odsouhlasit a objednat práce u společnosti Asfaltservis s.r.o. 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na opravu místních komunikací. 
Práce provede firma Asfaltservis s.r.o.  v ceně  mělké opravy : 415,- Kč/m2, hluboké opravy : 450,- Kč/m2 bez DPH. 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření 

Návrh usnesení č. 5: 
Firma Audit & Consulting je vítězem VŘ, po objednání služeb je předložena Smlouva k odsouhlasení. Oproti zaslanému návrhu došlo 
ke změně v bodě X Termín předání zprávy o výsledcích, a to z 30.4.2018 ( návrh starostky ) na 1.6.2018. Starostka navrhuje 
akceptovat. Dílčí termín přezkoumání je stanoven na listopad 2017. 

         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření s vykonavatelem 
Audit &Consulting, s.r.o. IČ : 45149241 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce „ Chodníky – Rostoklaty“ 
Podklady zpracovala JUDr. Němečková a zastupitelé je obdrželi. Termíny podání nabídek a otevírání obálek budou konzultovány 
s JUDr. Němečkovou. Starostka se dotazuje kdo  ze zastupitelstva se stane členem vyhodnocovací komise ? Do komise se hlásí 
Roman Janků.  Ke schválení výsledků VŘ bude svoláno mimořádné zasedání ZO. 
Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce „ Chodníky – 
Rostoklaty“ 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno.  
 
9. Diskuze 
M. Hušner – dotazuje se, zda J. Mokošín realizuje svůj projekt na pronajatých polích ? Starostka : Určitě realizuje, byla zpětná 
reakce od jednoho komerčního zemědělce. 
R. Janků – navrhuje řešit nedostatek pitné vody obecním vrtem . Starostka – není v majetku obce a pokud by obec měla vlastní 
vodu z vrtu musí mít svůj vodovod. Řešením je vodojem, nyní se staví v Limuzích a bude sloužit i pro posílení  nejen naší obce. 
 
10. Závěr 

 
Zasedání skončeno v 19,20 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: 29.6.2017 
Zapisovatel : David Valach 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva 28.8.2017 
 


