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Zápis 

z 31. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 30.10.2017 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 20.10.2017 do 30.10.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Hušner Martin,  Janků Roman,  Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava,  Valach David  
Nepřítomen : Ján Domitrek 
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 25.9.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Darovací smlouvy SDH 
6. Projednání a schválení Záměru č. 9/2017, směna pozemků se ZZN 
7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2017 
8. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 
9. Projednání a schválení vstup do Sdružení místních samospráv ČR 
10. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2015 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 4 k SoD Design BYHY s.r.o. 
12. Projednání a schválení záměru převodu parc.č. 20/2 a 20/3, k.ú. Nová Ves II z UZSVM na Obec Rostoklaty 
13. Diskuze 
14. Závěr 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 25.9.2017 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 25.9.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Albrechtová, Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Starostka požádala KUSK o stanovení Opatření obecné povahy o stanovení spádové MŠ 
Starostka předložila MV ČR nový text OZV o separaci odpadu, která zahrnuje zavedené změny 
Právní zástupce obce Mgr. Zhřívalová předložila Protokol o jednání u Okresního soudu Praha – východ ve věci žaloby obcí 
Dobročovice, Škvorec, Květnice a Úvaly proti žalovaným Energie AG Bohemia, VHS K.H. a obce Tuklaty, Břežany II a 
Rostoklaty. Vyhlášení rozsudku v listopadu 2017. 
Pro novou žádost na SFDI byla ing. Sobolem zpracována změna stavby před dokončením , konkr. úprava přechodu tak, aby 
splňoval zákonné normy. Souhlasná vyjádření DI Policie a dalších dotčených orgánů máme, nyní podáme žádost na odbor 
dopravy. Žádost na SFDI podá ing. Rak v lednu 2018 
Rostoklaty společně s Kounicemi a Semicemi jsou autory dopisu GŘ ČP s výzvou o zachování kamenných poboček ČP. 
Škody vzniklé nedělním vichrem : poškozená střecha kostela, poškozená střecha ČOV – dnes schůzka s pokrývačem, opraví ve 
středu. Proběhl výjezd JSDH ke spadaným stromům na silnici III. tř směr Tuklaty.  
Problematika GDPR : Od 5/2018 vstoupí v platnost nařízení EU o ochraně osobních dat. Obec musí nechat zpracovat analýzu, ze 



které můžou být stanovena nápravná opatření. Nyní zjišťujeme nabídky. Nutností bude pověřenec. Vše v nákladu desítek tisíc. 
Dokončuje se projekt na revitalizaci rybníku, na příštím ZO předložím k odsouhlasení kácení v NV II,  které je nezbytné 
k revitalizaci. Rozbory kalů vyšly dobře. 
Dnes zaslal Jan Psota rezignaci na post kronikáře obce, s ukončením zápisu za 2017. O ev. změně budu s kronikářem jednat a 
hledat nového kronikáře. 
Starostka konstatuje, že informace berou zastupitelé na vědomí. 
Pí Černá předkládá zprávu z kontrolního výboru z 23.10.2017. Závěr : veškerá usnesení byla splněna. Další schůzka na jaře 2018. 
 
5. Projednání a schválení Darovací smlouvy SDH 
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Darovací smlouvu s SDH Rostoklaty, IČ : 66492432, výše daru 
40.000,- Kč a ukládá starostce obce Darovací smlouvu  podepsat 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení Záměru č. 9/2017, směna pozemků se ZZN 

Záměr byl zveřejněn od 11.10.2017 do  27.10.2017. Jedná se o pozemky obce : Parc.č.st.31  díl „ b “ GP 166-59/2017  o výměře 
37 m2, parc.č. 462 díl „d“ GP 166-59/2017  o výměře  42 m2, Parc.č. 430/11 díl „ 430/13 “ GP 166-59/2017 o výměře 274 m2, 
Výměra celkem ke směně : 353 m2 
A pozemky ve vlastnictví ZZN : Parc.č. 40  díl „ h “ GP 166-59/2017  o výměře 206 m2, Parc.č. 685  díl „ f “ GP 166-59/2017  
o výměře 147 m2, Výměra celkem ke směně : 353 m2 
Tímto záměrem se ruší záměr č. 1/2015 z 10.8.2015. 
Čekáme na souhlas UZSVM, po odsouhlasení smlouvy s UZSVM odsouhlasíme směnnou smlouvu. 
Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Záměr č. 9/2017 směnu pozemků  
Parc.č.st.31  díl „ b “ GP 166-59/2017   o výměře 37 m2 
Parc.č. 462  díl „d“ GP 166-59/2017   o výměře  42 m2 
Parc.č. 430/11 díl „ 430/13 “ GP 166-59/2017 o výměře 274 m2 
 
Výměra celkem ke směně :     353 m2 
 
Za části pozemků ve vlastnictví  společnosti ZZN Polabí, IČ: 45148210, K Vinici 1304, Kolín v k.ú. Nová Ves II, LV 227 
 
Parc.č. 40  díl „ h “ GP 166-59/2017   o výměře 206 m2 
Parc.č. 685  díl „ f “ GP 166-59/2017   o výměře 147 m2 
 
Výměra celkem ke směně :     353 m2 
 
GP je schválen MěÚ Český Brod, č.j. MUCB 65180/2017 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2017 
FV se sešel dnes a doporučuje RO č. 6 ke schválení. RO upravuje skutečně poskytnutou zálohu na volby do PSP ČR, přesun 
z rezervy ohledně finančního daru SDH 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 
Jedná se o ukončení výběrového řízení opravy a dostavby chodníků – I. etapa 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo se SILMEX s.r.o.na plnění zakázky „ Chodníky 
Rostoklaty“ v ceně 3.688.066,33 Kč bez DPH a ukládá starostce obce Smlouvu o dílo podepsat 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení vstup do Sdružení místních samospráv ČR 
Starostka navrhuje, aby obec vstoupila do SMS, obec využívá bezplatná školení SMS, SMS má řešení ohledně pověřence GDPR, 
Roční příspěvek  2000 Kč + 1 Kč za občana, tj. 2.510 Kč / rok. 
Návrh usnesení č. 7: 



             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  přistoupení obce Rostoklaty do Sdružení místních samospráv ČR 
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 
samospráv České republiky  a  u k l á d á  starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2015 
Kronikář J. Psota předkládá návrh Kronikářského zápisu za 2015. Prodleva je způsobena prací na knize, v 11/2017 budeme 
odsouhlasovat zápis 2016. 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Roční kronikářský zápis 2015 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 4 k SoD Design BYHY s.r.o. 
 
Navýšení prací je vyvoláno požadavky NPÚ a statika : osazení kříže, doplnění táhla k zajištění statiky, zvýšený rozsah 
restaurování dveří. Navýšení prací je o 42.204,- Kč bez DPH. Práce dle SoD s ByHy budou letos ukončeny. 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Dodatek č. 4 k SoD , cena se upravuje na 240.607,- Kč bez 
DPH. Dodatek č. 3 pozbývá schválením Dodatku č. 4 platnosti. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Dodatek č. 4 podepsat 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
Pí Černá se dotazuje, zda jsou tímto práce v kostele dokončeny. 
Starostka – ne, v interiéru ještě pracuje restaurátor. 
 

12. Projednání a schválení záměru převodu parc.č. 20/2 a 20/3, k.ú. Nová Ves II z UZSVM na  Obec Rostoklaty 
UZSVM požádal o vyjádření k uvažovanému převodu pozemků 20/2 a 20/3 třetí osobě. Již v 3/2016 starostka sdělila UZSVM, že 
pozemky navazují na obecní pozemky, jsou součástí vodoteče a převod třetí osobě není vhodný a požádali jsme o převod. Nyní 
žádost znova se stanovením podmínek převodu.  
Starostka otevírá diskuzi : možnosti řešení 1) bezúplatný převod s blokací 10 – 20 let, 2) úplatný převod – koupě za cenu v čase a 
místě obvyklou, 3) převod třetí osobě 
Pí Černá – pozemky nemají pro obec žádnou hodnotu, soukromý vlastník by se o pozemky staral 
Starostka – v blízkosti se jiný občan stará  o obecní pozemky, které přiléhají k jeho pozemkům.  
Pí Šermauerová – dotazuje se , zda víme, jak by se nová majitelka o pozemek starala. 
Starostka – zájemce pouze odvozujeme z mapy. 
Zastupitelé se shodují, že bod bude projednán na dalším ZO. 
 
13. Diskuze 
P. Janků – prověřuje informace ohledně likvidace odpadů, na příštím ZO předloží návrh řešení. 
 
14. 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 27.11.2017 
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Zápis 

z 31. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 30.10.2017 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 20.10.2017 do 30.10.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Hušner Martin,  Janků Roman,  Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava,  Valach David  
Nepřítomen : Ján Domitrek 
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 25.9.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Darovací smlouvy SDH 
6. Projednání a schválení Záměru č. 9/2017, směna pozemků se ZZN 
7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2017 
8. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 
9. Projednání a schválení vstup do Sdružení místních samospráv ČR 
10. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2015 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 4 k SoD Design BYHY s.r.o. 
12. Projednání a schválení záměru převodu parc.č. 20/2 a 20/3, k.ú. Nová Ves II z UZSVM na Obec Rostoklaty 
13. Diskuze 
14. Závěr 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 25.9.2017 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 25.9.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Albrechtová, Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Starostka požádala KUSK o stanovení Opatření obecné povahy o stanovení spádové MŠ 
Starostka předložila MV ČR nový text OZV o separaci odpadu, která zahrnuje zavedené změny 
Právní zástupce obce Mgr. Zhřívalová předložila Protokol o jednání u Okresního soudu Praha – východ ve věci žaloby obcí 
Dobročovice, Škvorec, Květnice a Úvaly proti žalovaným Energie AG Bohemia, VHS K.H. a obce Tuklaty, Břežany II a 
Rostoklaty. Vyhlášení rozsudku v listopadu 2017. 
Pro novou žádost na SFDI byla ing. Sobolem zpracována změna stavby před dokončením , konkr. úprava přechodu tak, aby 
splňoval zákonné normy. Souhlasná vyjádření DI Policie a dalších dotčených orgánů máme, nyní podáme žádost na odbor 
dopravy. Žádost na SFDI podá ing. Rak v lednu 2018 
Rostoklaty společně s Kounicemi a Semicemi jsou autory dopisu GŘ ČP s výzvou o zachování kamenných poboček ČP. 
Škody vzniklé nedělním vichrem : poškozená střecha kostela, poškozená střecha ČOV – dnes schůzka s pokrývačem, opraví ve 
středu. Proběhl výjezd JSDH ke spadaným stromům na silnici III. tř směr Tuklaty.  
Problematika GDPR : Od 5/2018 vstoupí v platnost nařízení EU o ochraně osobních dat. Obec musí nechat zpracovat analýzu, ze 



které můžou být stanovena nápravná opatření. Nyní zjišťujeme nabídky. Nutností bude pověřenec. Vše v nákladu desítek tisíc. 
Dokončuje se projekt na revitalizaci rybníku, na příštím ZO předložím k odsouhlasení kácení v NV II,  které je nezbytné 
k revitalizaci. Rozbory kalů vyšly dobře. 
Dnes zaslal Jan Psota rezignaci na post kronikáře obce, s ukončením zápisu za 2017. O ev. změně budu s kronikářem jednat a 
hledat nového kronikáře. 
Starostka konstatuje, že informace berou zastupitelé na vědomí. 
Pí Černá předkládá zprávu z kontrolního výboru z 23.10.2017. Závěr : veškerá usnesení byla splněna. Další schůzka na jaře 2018. 
 
5. Projednání a schválení Darovací smlouvy SDH 
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Darovací smlouvu s SDH Rostoklaty, IČ : 66492432, výše daru 
40.000,- Kč a ukládá starostce obce Darovací smlouvu  podepsat 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení Záměru č. 9/2017, směna pozemků se ZZN 

Záměr byl zveřejněn od 11.10.2017 do  27.10.2017. Jedná se o pozemky obce : Parc.č.st.31  díl „ b “ GP 166-59/2017  o výměře 
37 m2, parc.č. 462 díl „d“ GP 166-59/2017  o výměře  42 m2, Parc.č. 430/11 díl „ 430/13 “ GP 166-59/2017 o výměře 274 m2, 
Výměra celkem ke směně : 353 m2 
A pozemky ve vlastnictví ZZN : Parc.č. 40  díl „ h “ GP 166-59/2017  o výměře 206 m2, Parc.č. 685  díl „ f “ GP 166-59/2017  
o výměře 147 m2, Výměra celkem ke směně : 353 m2 
Tímto záměrem se ruší záměr č. 1/2015 z 10.8.2015. 
Čekáme na souhlas UZSVM, po odsouhlasení smlouvy s UZSVM odsouhlasíme směnnou smlouvu. 
Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Záměr č. 9/2017 směnu pozemků  
Parc.č.st.31  díl „ b “ GP 166-59/2017   o výměře 37 m2 
Parc.č. 462  díl „d“ GP 166-59/2017   o výměře  42 m2 
Parc.č. 430/11 díl „ 430/13 “ GP 166-59/2017 o výměře 274 m2 
 
Výměra celkem ke směně :     353 m2 
 
Za části pozemků ve vlastnictví  společnosti ZZN Polabí, IČ: 45148210, K Vinici 1304, Kolín v k.ú. Nová Ves II, LV 227 
 
Parc.č. 40  díl „ h “ GP 166-59/2017   o výměře 206 m2 
Parc.č. 685  díl „ f “ GP 166-59/2017   o výměře 147 m2 
 
Výměra celkem ke směně :     353 m2 
 
GP je schválen MěÚ Český Brod, č.j. MUCB 65180/2017 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2017 
FV se sešel dnes a doporučuje RO č. 6 ke schválení. RO upravuje skutečně poskytnutou zálohu na volby do PSP ČR, přesun 
z rezervy ohledně finančního daru SDH 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se SILMEX s.r.o. 
Jedná se o ukončení výběrového řízení opravy a dostavby chodníků – I. etapa 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo se SILMEX s.r.o.na plnění zakázky „ Chodníky 
Rostoklaty“ v ceně 3.688.066,33 Kč bez DPH a ukládá starostce obce Smlouvu o dílo podepsat 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení vstup do Sdružení místních samospráv ČR 
Starostka navrhuje, aby obec vstoupila do SMS, obec využívá bezplatná školení SMS, SMS má řešení ohledně pověřence GDPR, 
Roční příspěvek  2000 Kč + 1 Kč za občana, tj. 2.510 Kč / rok. 
Návrh usnesení č. 7: 



             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  přistoupení obce Rostoklaty do Sdružení místních samospráv ČR 
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 
samospráv České republiky  a  u k l á d á  starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2015 
Kronikář J. Psota předkládá návrh Kronikářského zápisu za 2015. Prodleva je způsobena prací na knize, v 11/2017 budeme 
odsouhlasovat zápis 2016. 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Roční kronikářský zápis 2015 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 4 k SoD Design BYHY s.r.o. 
 
Navýšení prací je vyvoláno požadavky NPÚ a statika : osazení kříže, doplnění táhla k zajištění statiky, zvýšený rozsah 
restaurování dveří. Navýšení prací je o 42.204,- Kč bez DPH. Práce dle SoD s ByHy budou letos ukončeny. 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Dodatek č. 4 k SoD , cena se upravuje na 240.607,- Kč bez 
DPH. Dodatek č. 3 pozbývá schválením Dodatku č. 4 platnosti. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Dodatek č. 4 podepsat 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
Pí Černá se dotazuje, zda jsou tímto práce v kostele dokončeny. 
Starostka – ne, v interiéru ještě pracuje restaurátor. 
 

12. Projednání a schválení záměru převodu parc.č. 20/2 a 20/3, k.ú. Nová Ves II z UZSVM na  Obec Rostoklaty 
UZSVM požádal o vyjádření k uvažovanému převodu pozemků 20/2 a 20/3 třetí osobě. Již v 3/2016 starostka sdělila UZSVM, že 
pozemky navazují na obecní pozemky, jsou součástí vodoteče a převod třetí osobě není vhodný a požádali jsme o převod. Nyní 
žádost znova se stanovením podmínek převodu.  
Starostka otevírá diskuzi : možnosti řešení 1) bezúplatný převod s blokací 10 – 20 let, 2) úplatný převod – koupě za cenu v čase a 
místě obvyklou, 3) převod třetí osobě 
Pí Černá – pozemky nemají pro obec žádnou hodnotu, soukromý vlastník by se o pozemky staral 
Starostka – v blízkosti se jiný občan stará  o obecní pozemky, které přiléhají k jeho pozemkům.  
Pí Šermauerová – dotazuje se , zda víme, jak by se nová majitelka o pozemek starala. 
Starostka – zájemce pouze odvozujeme z mapy. 
Zastupitelé se shodují, že bod bude projednán na dalším ZO. 
 
13. Diskuze 
P. Janků – prověřuje informace ohledně likvidace odpadů, na příštím ZO předloží návrh řešení. 
 
14. 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 27.11.2017 
 


