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Zápis 

z 30. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25.9.2017 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 15.9.2017 do 25.9.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Apltauerová Blanka, Černá Hana , Ján Domitrek, Hušner Martin,  Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava,  Valach 
David 
Omluveni : Janků Roman,  Eva Albrechtová 
Hosté: J. Valachová, J. Novák, J. 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. Starostka navrhuje vypustit 8. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 
UZSVM/SKO/7065/2009-SKOM a bod 10. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 

        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 28.8.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Žádosti o poskytnutí individuální dotace pro  TJ Nohejbalový turnaj 2017 
6. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  pro TJ Nohejbalový turnaj 2017 
7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5/2017 
8. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. UZSVM/SKO/7065/2009-SKOM 
9. Projednání a schválení Dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě NYKOS a.s. 
10. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 
11. Projednání a schválení výše odměny zastupitele J. Domitreka 
12. Diskuze 
13. Závěr        
 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 28.8.2017 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 28.8.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 

Černá,Domitrek, 
Hušner,Nováková 
Šermauerová, Valach  
 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

 Apltauerová 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Starostka zpracovala a odeslala dotační žádost na Ministerstvo kultury k dokončení obnovy kostela sv. Martina. Konečná cena a 
požadovaná částka dotace je 1,265 tis. Kč 
KSUS zpracovala a podala návrh na úpravu dopravního řešení v NV II, návrh je vyvěšen na e desce 
13.9. proběhla veřejná schůze k podání informací o novém systému sběru separovaného odpadu z domácnosti. Dodáno bylo 150 
sad, k dnešnímu dni jsou všechny rozdány. Doobjednáno bylo dalších 40 sad + 5 x 120 l ( pro poštu, staré a nemohoucí občany ) 
Na poradě se  zastupitelé shodli, že každý nově přistěhovaný občan dostane sadu popelnic zdarma, abychom podporovali a 
udržovali nový systém sběru. 
Podzimní výlet do divadla s obcí se koná 24.11.2017  , představení „ Jak jsem se ztratil“ v Divadlo v Dlouhé 
Proběhla kolaudace kanalizace v lokalitě Svozil, do majetku si obec převezme až po odstranění závad, které jsou sepsány 
v protokolu. Jedná se především o vyčištění šachet a dokončení proplachovací soupravy, předání skutečného zaměření. V lokalitě 
zbývá zkolaudovat veřejné osvětlení a vyřešit napojovací bod. S kanalizací se kolauduje i vodovod. 



V kostele probíhá restaurování pod dohledem NPÚ, požadavkem NPÚ vzniknou nějaké vícenáklady ( např. zlepšení statiky brány, 
osazení kříže na bránu, zvětšení rozsahu repase dveří ), bude řešeno na příštím ZO 
TS provedly opravu fasády HZ poškozenou strakapoudem, strakapoud udělal další díru, zítra bude opraveno, OÚ zakoupil maketu 
dravce, která bude přidělána na fasádu. Odpuzení ptáka je skoro nemožné. 
Proběhla sbírka pro Diakonie, ta má problémy se svozem, dary budou odvezeny do konce října. 
Proběhl podzimní výlet pro seniory 
Na hřbitově probíhá likvidace starého odpadu  
Byly opraveny místní komunikace dle objednávky, k navýšení ceny nedošlo. 
Probíhají přípravy na zajištění voleb, ve středu se koná 1.zasedání VK 

       Starostka konstatuje, že zastupitelé berou informace na vědomí. 
 
5. Projednání a schválení Žádosti o poskytnutí individuální dotace  TJ Nohejbalový turnaj 2017 
Fotbalisté podali žádost společně s vyúčtováním, v říjnu bude článek v RZ. 
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje žádost  o poskytnutí individuální dotace pro  TJ  na Nohejbalový 
turnaj 2017 ve výši 5.000,- Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  TJ na Nohejbalový turnaj 2017 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  s TJ Rostoklaty, IČ : 
14803941 na  Nohejbalový turnaj 2017 ve výši 5.000,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5/2017 
Předseda FV B. Apltauerová podává zprávu o RO č. 5, příjem 850.000 – dotace z MK na opravu kostela, příjem a výdaj 22.000,- 
Kč na volby, převod na dotaci pro TJ 5.000,- Kč 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. UZSVM/SKO/7065/2009-SKOM 
Zdůvodnění: do dnešního dne UZSVM nepředložil Dodatek , obec podala žádost 14.8.2017, dle UZSVM je ve schvalovacím 
procesu 
 
9. Projednání a schválení Dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě NYKOS a.s. 
Návrh usnesení č. 6: 
Rekapitulace změn : 
1) platba 100 Kč za vyprodukovanou tunu plastu. Loni jsme odvezli 9,5 t, tj. navýšení 950 Kč/rok 
2) zvýšila se četnost svozu kovů z 1 x za 3 měs, na 1 x za měsíc, 
3) změna systému svozu plastů a papírů z domácnosti 
4) stahujeme 3 x 1100 l na plast a  2 x 1100 l na papír ze sběrných míst 
 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Dodatek  č. 2/2017 ke Smlouvě NYKOS a.s. 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 
Projednání a schválení se odkládá na příští ZO, bude odsouhlasen zároveň Dodatek, který upraví termín,  silnice k trati ČD ( od 
Břežan II ) bude nahrazena silnicí ČOV a přilehlým chodníkem. 
 
11. Projednání a schválení výše odměny zastupitele J. Domitreka 
Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  odměnu člena zastupitele pro  J. Domitreka ve výši 311 +200 Kč 
, tj. 511,- Kč, vyplácení od 1.9.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
Apltauerová, Černá, 
Hušner, Nováková 
Šermauerová, Valach  
 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi  se: 
1 

 

Domitrek 



Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
12. Diskuze 
p. Domitrek – omluva za neúčast na veřejné schůzi. Navrhuje informovat jaký odpad kam patří. Starostka sděluje, že informaci má 
připravenou a bude zveřejněna ve Zvěstovateli. Prezentace z veřejné schůze je na webu. 
p. Valach – děkuje starostce za přípravu veřejné schůze,  děkuje J. Novákovi a L. Dobřanskému za přípravu setů. Uvědomuje si, že 
za klidným průběhem je spousta práce. 
Pí Šermauerová – sděluje, že proběhl výlet do Českého Krumlova, účastnilo se  25 občanů. Starostka děkuje J. Šermauerové za 
přípravu a organizaci. 
 
13. 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: 29.9.2017 
Zapisovatel: David Valach 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva 30.10.2017 
 


