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Zápis 

z 27. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29.5.2017 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 19.5.2017 do 29.5.2017. 
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, Kmoch Lukáš 
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 24.4.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3 
6. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci „ Studie odtokových poměrů ORP Č. Brod“ 
7. Projednání a schválení zajištění spisové služby 
8. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na opravu místních komunikací 
9. Projednání a schválení podnětu na pořízení změny ÚP  
10. Diskuze 
11. Závěr 

            
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 24.4.2017 
 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 24.4.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Nováková, 
Valach 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Janků, Albrechtová 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
Poznámka starostky:  oprava písařské chyby ( program + usnesení č. 2 ) : chybný údaj „ 24.4.2017“ : správný údaj „ 26.4.2017“ 

 
4. Informace o činnosti OÚ 
V dubnu 2017 byla provedena pravidelná revize herních prvků, zprávu zastupitelé obdrželi, doporučené změny budou provedeny. 
Od 9.5.2017 byli přijati 2 zaměstnanci z ÚP, následující víkend si jeden pracovník způsobil úraz ( nepracovní ) a má neschopnost. 
Starostka požádala ÚP o dalšího pracovníka. Do 31.5. je pracovník přijat na DPP, od 1.6. jako zaměstnanec od ÚP. Všem 3 
pracovníkům je 60 let. Starostka navrhuje zastupitelům, jak řešit posílení schopnými a práce chtivými lidmi. Nápad: schopný 
důchodce. Hradit náklady z rozpočtu. 
25.5. byla provedena oprava příjezdové cesty k zastávce ČD, cesty u rybníka a hřbitova 
13.5. proběhl svoz VO a NO, starostka děkuje za pomoc manželům Šermauerovým, kteří byli u kontejneru na stavební suť. 
Kontejner nebyl ani z1/2 zaplněn, starostka navrhuje svážet suť 1 x ročně. Starostka děkuje členům MS za vyklizení kůlny KD a 
předání odpadu pracovníkům svozu. 
20.5. se konalo 3.společné divadelní odpoledne, tentokrát v Tismicích. 
3.6. se bude konat již po 14. Den Rostoklat – dětský den. 
14.6. se bude konat vítání občánků 
VODOS Kolín požádal vodohospodářský odbor ŽP MěÚ Č.B. o vydání opatření o šetření vodou, opatření vydáno. 



Podnět paní IV o prověření sloupu v NV II byl podán ČEZ Distribuce, pracovníci prověřili stav sloupu a sdělili, že sloup není 
nebezpečný ani havarijní , přesto sloupu bude zařazen do plánu oprav 
Česká pošta zaslala stanovisko k žádosti o změnu otevírací doby s kritériem vyhodnocení. Návrh starostky : v příloze položek ČP 
není uveden celkový průměrný týdenní úhrn, obec bude požadovat  předložení počtu transakcí za 1-5/2017, dále na schůzce s pí 
ředitelkou byla dohodnuta 12 měs zkušební doba, červenec , srpen jsou prázdniny, bude chvilku trvat než si zákazníci všimnou 
změny. Starostka navrhuje požadovat doplnění a úpravu. Zastupitelé : souhlasí s návrhem starostky. 
Příprava VŘ na chodníky – podklady zpracovala JUDr. Němečková, bude odsouhlaseno  ZO v 6/2017 
Informace berou zastupitelé na vědomí. 
 
5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3 
RO upravuje příjem a výdaj za pracovníky z ÚP + 330.000 Kč a náklady na tisk knihy + 1.500 Kč. 

Návrh usnesení č. 3:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci „ Studie odtokových poměrů ORP Č. Brod“ 
Jedná se o pokračování zahájené spolupráce na povodňovém plánu a studii odtokových poměrů. Obec musí mít tyto dokumenty a 
spolupráce s odborníky ŽP MěÚ  v ČB se jeví jako nejefektivnější. Předpokládané náklady pro obec cca 33 tis. Kč.  

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci „ Studie odtokových poměrů ORP Č. Brod“ 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení zajištění spisové služby 
Odloženo na příští ZO – IT technik zjišťuje možnosti obce 
 
8. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na opravu místních komunikací 
Odloženo na příští ZO – nyní předložena první nabídka, tento týden budou osloveny 2 další společnosti. 
 
9. Projednání a schválení podnětu na pořízení změny ÚP  
Starostka informuje, že žadatelka  D. Raisová je sestřenice jejího otce. 
Názory na žádost zpracovatele ÚP Ing. Tůmové a odbornice na územní plánování Ing. Vondrové obdrželi zastupitelé na vědomí. 
Závěr : O změně ÚP rozhoduje zastupitelstvo. Na změnu dělení daného pozemku není nutné zpracovávat změnu ÚP, nejedná se o 
změnu plochy pozemku. Dělení pozemků bude odsouhlaseno ZO v územním rozhodnutí. 
Navržené dělení je pro obec nevhodné: důvody: dvě komunikace - jsou zvýšené nároky na údržbu a následné náklady na opravu, 
dochází k narušení propojení lokalit, zvýšení počtu parcel z 8 na 13 je problémové z pohledu nedostatku vody, kapacity ČOV, 
problémy s přijímáním dětí do školky a školy. 

Návrh usnesení č. 5: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje podnět na pořízení změny ÚP 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti : 

7 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5  nebylo schváleno.  
 
10. Diskuze 
J. Šermauerová – informuje, že uspořádali s B. Apltauerovou výlet se seniory do Poděbrad. Účastnilo se 17 osob. Starostka – rádi 
podpoříme další výlet uhrazením nákladů na autobus. 
R. Janků – lze uspořádat v kostele akci ? Starostka – letos pravděpodobně ne, urgujeme HMG od firmy Byhy, aby bylo možné 
dohodnout spolupráci s restaurátorem 
E. Albrechtová – v Nebovidech se konala kulturní akce, program s dravci, představení Kocour v botách, výnos jde na obnovu tvrze 
11. Závěr 

 
Zasedání skončeno v 19,30  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 26.6.2017 


