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Zápis 
z 33. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 18.12.2017 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 8.12.2017 do 18.12.2017. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Ján Domitrek, Hušner Martin,  Janků Roman,  Nováková Radka, 
Šermauerová Jaroslava,  Valach David 
Omluvena : Černá Hana , 
Hosté: J. Novák, J. Valachová 

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 doplnit body : 
13. Projednání a schválení Dodatku č. 3/2017 NYKOS a.s. 
14. Projednání a schválení Smlouvy na elektroodpad s fi Retela s.r.o. 
15. Projednání a schválení Smlouvy o partnerství na akci „ Stezka pro cyklisty Břežany II – Rostoklaty“ 
 
Zrušit bod : 11. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování a pachtu vodovodu NV II s VODOS s.r.o. 
Zatím nebyl předložen návrh Dodatku, ZO schválí v 2/2018  
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 27.11.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu 2018 - 2020 
6. Projednání a schválení Rozpočtu 2018 
7. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2018 
8. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2018 
9. Projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 8 
10. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2018 NYKOS a.s. 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování a pachtu vodovodu NV II s VODOS s.r.o. 
12. Projednání a schválení Plán financování obnovy vodovodu Rostoklaty – Nová Ves II 
13. Projednání a schválení Dodatku č. 3/2017 NYKOS a.s. 
14. Projednání a schválení Smlouvy na elektroodpad s fi Retela s.r.o. 
15. Projednání a schválení Smlouvy o partnerství na akci „ Stezka pro cyklisty Břežany II – Rostoklaty“ 
16. Diskuze 
17.  Závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 27.11.2017 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 27.11.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 

 Proti : 
0 

 Zdr želi se: 
1 

Domitrek 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
4. Informace o činnosti OÚ 
- KUSK odpověděl na naši žádost o zřízení spádové MŠ. Odpověď se týká ZŠ, ne MŠ. Starostka oslovila právní poradnu SMO, ta 
potvrdila chybnou odpověď KUSK. Starostka oslovila další, vzdálenější obce. Čekáme na odpovědi. 
- NYKOS daroval obci sadu 4 ks popelnic 240 l ( modrá, žlutá, hnědá, černá )  nádoby budou sloužit při ev. problémech svozu jako 
náhradní nádoby pro občany. 
- VODOS oznamuje zvýšení vodného od 1.1.2018 o 4,9 % na 44,04 Kč/m3 bez DPH, 50,65 Kč s DPH 
- KUSK odbor správních agend provedl kontrolu vidimace a legalizace, kontrola nezjistila žádné nedostatky 
- Okresní soud Praha – východ zamítl žalobu obcí Dobročovice, Škvorec, Květnice a města Úvaly proti Energie AG, VHS a obcím 
Tuklaty, Břežany II a Rostoklaty ve věci vlastnictví vodovodu. 



- majitel parc.č. 712/2, k.ú. Rostoklaty oznámil, že na stavebním úřadě legalizuje skladový objekt na pozemku 
-ze separačních míst byly odstraněny 1100 l kontejnery na plast a papír. Místo bylo osazeno informační cedulkou o ukončení sběru 
plastu a papíru. Konstatujeme, že lidé neodkládají odpad do sběrných míst. 
- s EKOKOMem starostka dohodla bezplatný pronájem zvonů na sklo. Dovoz proběhne do 31.12.2017. Pronajaté zvony budou 
vráceny NYKOSu. 
- Proběhly tradiční obecní předvánoční akce, děkuji svým kolegům  J. Šermauerové, B. Apltauerové, J. Valachové, L. 
Dobřanskému za pomoc při organizaci. Na 31.12.2017 je zajištěn ohňostroj. 
- Probíhají přípravy na volby prezidenta 
- Vyúčtování spotřeby vody a el.energie TJ Sokol: schválený příspěvek 19.000,  el.energie 1.000 voda, skutečnost : el.energie 
21.376, tj. doplatek : 2.376 Kč, spotřeba dle kW : vyšší o 13 %, na zálohách na 2018 : 22.440,- Kč,  voda : 6.511 , tj. doplatek 
5.511 Kč. Na poradě se zastupitelé shodli, že doplatek bude požadován. V 7/2017 obec zakoupila nové čerpadlo do studny a nové 
baterie za 18 tis ( v rámci SR nebytové hospodářství ), montáž realizovali členové TJ, obec nabízela , že zajistí odbornou montáž – 
vše bylo písemně, čerpadlo vyhořelo po cca měsíci, čerpadlo bylo v reklamaci, reklamace zamítnuta. Kabiny čerpají pouze 
městskou vodu a na jaře byla v kabinách havárka, praskla baterie, voda protékala min. týden, nebyl uzavřen hlavní přívod vody,  
náklady byly 4.800 Kč. Doplatky budou vyúčtovány TJ Sokol a bude vyžadována úhrada 
- ČP oznámila požadavek na výměnu vchodových dveří u pošty čp 4, dveře mají mít bezpečnostní zámek, bez skla. Starostka 
provede poptávku u 3 firem, následně bude provedena výměna na náklady obce, budova v majetku obce. 
Starostka konstatuje, že zastupitelé berou informace na vědomí. 
J. Valachová se dotazuje, jaká bude podpora TJ v roce 2018 ? Starostka – stejná jako letos. 
 
5. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu 2018 – 2020 
Rozpočtový výhled byl řádně zveřejněn , a to od 30.11.do 17.12.2017 a projednán na min. poradě. 
Pan Domitrek žádá vysvětlení výhledu. 
Starostka – dokument vychází ze zákona 250, výhled je podkladem pro každý rozpočet.   
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled 2018 - 2020 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Rozpočtu 2018 
Návrh rozpočtu na rok 2018  byl řádně zveřejněn , a to od 30.11.do 17.12.2017 a projednán na min. poradě. 
Příjmy : 5.948.000 Kč, výdaje 11.093.500  vč. splátky úvěru. Schodkový rozpočet je krytý vlastními úsporami ve výši 5.145.500 
Kč. Rozpočet je nově sestaven v souladu s novelou 250. 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Rozpočet 2018, Příjmy : 5.948.000 Kč, výdaje 11.093.500  Kč vč. 
splátky úvěru. Schodkový rozpočet je krytý vlastními úsporami ve výši 5.145.500 Kč. Rozpisem a zápisem do programu Triada je 
pověřena účetní obce Jitka Valachová 

 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2018 
Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Individuální příslib 2018 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2018 
p. Domitrek žádá bližší vysvětlení. 
Starosta – Individuální příslib je limit výdajů na konkrétního partnera. Limitovaný příslib limituje výdaje, ne druhou stranu. 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Limitovaný příslib 2018 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 8 
RO č. 8 projednal FV a doporučuje ZO ke schválení.  
Návrh usnesení č. 7: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 



  
Usnesení č. 7  bylo schváleno.  

 
10. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2018 NYKOS s.r.o. 
Pan Janků žádal upřesnění ceny za likvidaci BIO odpadu, starostka upřesňuje : 150,- Kč/ t je dotovaná cena na skládce v Radimi, 
395 Kč/t je nedotovaná cena. Pro rok 2018 se předpokládá ukládání za dotovanou cenu. 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 1/2018 s firmou NYKOS s.r.o. 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování a pachtu vodovodu NV II s VODOS s.r.o. 

 
12. Projednání a schválení Plán financování obnovy vodovodu Rostoklaty – Nová Ves II 
Pro vodovod Rost – NV II, který je ve vlastnictví obce, byl zpracován Plán financování obnovy, který koresponduje s Dodatkem č. 
1 ke Smlouvě o provozování a pachtu vodovodu NV II s VODOS s.r.o., tj 8,20 Kč/m3 , odhad 2700 m3, tj. 22 tis, tato částka je 
v Plánu obnovy 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Plán financování obnovy vodovodu Rostoklaty – Nová Ves II 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Dodatku č. 3/2017 NYKOS a.s. 
Upravuje poskytnutí čp 173  1 ks kontejneru na plast a 1 ks kontejneru na papír – objem 1100 l pro občany z bytového domu.  
Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Dodatek č. 3/2017 s firmou NYKOS a.s. 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 10  bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení Smlouvy na elektroodpad s fi Retela s.r.o. 
Pro zpětný odběr elektroodpadu má obec uzavřenou smlouvu s Asekolem, Nykos má smlouvu s Retelem, dle kontrolních orgánů 
musí mít i obec smlouvu s fi Retela. Nejsou žádné finanční dopady. Pro obec se nic nemění. 
Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Smlouvu na elektroodpad s firmou Retela s.r.o., IČ: 272 43 753 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 11  bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení Smlouvy o partnerství na akci „ Stezka pro cyklisty Břežany II – Rostoklaty“ 
Starostka oslovila právní poradnu SMO, darování pozemku pod cyklostezkou je možné, po zaměření necháme zpracovat odhad a 
zdůvodníme bezúplatný převod. 

Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Smlouvu o partnerství na akci „ Stezka pro cyklisty Břežany II 
– Rostoklaty“ mezi Obcí Rostoklaty ( partner ) a Obcí Břežany II ( Příjemce ) 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 12  bylo schváleno.  
15. Diskuze 
p. Domitrek – k čistotě obce: obec je zablácená, zemědělci znečišťují obec, proč po sobě neuklízí? Starostka – jedná se zemědělci, 
aby po sobě uklízeli. Těžké je zemědělcům dokázat, kdo silnici znečistil. V minulých týdnech p. Kabíček vodou spláchl silnici. 
p. Domitrek – k veřejnému osvětlení : k ČD chybí světlo, nutno doplnit, starostka : stav VO je katastrofální, v budoucnu se budou 
řešit projekty a obnova.   
16. 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   .......................................... razítko obce 
Starostka:                 Radka Nováková     ...........................................     
    Termín příštího zasedání zastupitelstva 5.2.2018 


