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Zápis 

z 32. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 27.11.2017 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 16.11.2017 do 27.11.2017. 
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: Jitka 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. 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 30.10.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Darovací smlouvy Myslivecké sdružení Rostoklaty 
6. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k UZSVM/SKO/7065/2009-SKOM 
7. Projednání a schválení Směnné smlouvy dle Záměru č. 9/2017 
8. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD se SILMEX s.r.o. 
9. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018 
10. Projednání a schválení výše poplatku za psa na rok 2018 
11. Projednání a schválení výše stočného na rok 2018 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2016 
13. Projednání a schválení inventarizační komise 
14. Projednání a schválení záměru převodu parc.č. 20/2 a 20/3, k.ú. Nová Ves II z UZSVM na   
      Obec Rostoklaty 
15. Rozpočtové opatření č. 7 
16. Projednání a schválení OZV č. 1/2017 
17. Diskuze 
18. Závěr           
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z  30.10.2017 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z  30.10.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
 

Byly ukončeny volby do PS, zahájeny byly přípravy na prezidentské volby 
 
Tomáš Javůrek požádal o souhlas s výstavbou RD na poz.parc.č. 712/2 kú Rostoklaty, pozemek je v kategorii 4 Občanská vybavenost – 
komerční služby, dle stavebního úřadu MěÚ Č.Brod je samostatný RD bez prvku služeb či komerčního využití v rozporu s ÚP , takto 
bylo odpovězeno 
 



Obec Břežany II předkládá k jednání smlouvu o partnerství ohledně výstavby Stezky Břežany II – Rostoklaty, ve smlouvě se upravují 
vlastnické vztahy. Na poradě byla vybrána varianta :  Rost neplatí podíl z dotace, Břežany II hradí 100 %, před kolaudací pozemky do 
majetku Břežany II , tj. vč.opravy a údržby. Pozn. VO prodlouženo k zastávce ČD ( majetek a správa Břežany II ) .Na příštím ZO 
schválí ZO smlouvu. 
 
Závěry z dílčí kontroly hospodaření 2017, termín 2.11.2017 
Rozsah kontrolovaných dokumentů byl výrazně větší než při kontrole z KUSK. 
Byly kontrolovány : 
Vnitřní směrnice  , Fin 2-12 za poslední uzavřený  měsíc, přijaté faktury, vystavené faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní 
doklady,  návrh rozpočtu  a schválený rozpočet,  rozpočtový výhled a rozpočtová opatření, dotace , inventury předchozího roku , 
seznam nájemních smluv, výběrových řízení provedených v běžném roce, zápisy z činnosti ZO 
Závěr a doporučení: 
1) rozpočet na 2018 schválit v dělení daňové / nedaňové / kapitálové příjmy  
Běžné / kapitálové výdaje 
+ doplnit  porovnání  : schválený rozpočet 2017 / stav 10/2017 
2) příspěvky spolkům poskytovat pouze formou finančního daru , ne formou dotace ( i na kulturní akce ) 
3) upravit rozpočtový výhled s ohledem na návrh rozpočtu 2018 
 
Informace o kulturních a společenských akcích obce : 24.11.- zájezd do divadla, 29.11.zdobení stromu v Rost, 3.12.Mikulášská 
besídka, 4.12.zdobení NV II, 31.12. ohňostroj 
 
Po vyhodnocení 2 měs svozu plastů a papírů se zastupitelé shodli  stáhnout 1100 l kontejnery na plast a papír ze sběrných míst. 
Kontejnery jsou nyní sváženy 1 x měs. Jsou přeplněné a tvoří se okolo nich nepořádek. Zastupitelé se domnívají, že kontejnery nyní 
využívají lidé z jiných obcí. 
 
Byl zkolaudován vodovod a kanalizace v lokalitě Svozil, byla spuštěna první kanalizace u RD. V lokalitě chybí dokončit a zkolaudovat 
veřejné osvětlení. 
 
Práce v kostele pokračují, zvýšená pracnost je u restaurátora ( bez navýšení ceny ),  který restauruje malbu v presbytáři, vzor se skládá 
z 8 šablon. Design BYHY dokončuje vstupní bránu, po odstranění lešení v presbytáři dokončí povrchovou úpravu podlahy v presbytáři. 
Práce jsou pod dohledem NPÚ. 
 
Odbor majetku České pošty požádal o výměnu či opravu rozklížených vchodových dveří do budovy ČP čp 4. Kontrolu dveří provedl 
odborník, dveře nejsou rozklížené, ale nesplňují bezpečností požadavky. Toto bylo sděleno ČP, čekáme na reakci. 
 
Pracovníci ÚP ukončují práce k 30.11.2017 
 
Byly zahájeny stavební práce na váze ZZN v NV II, místo pro kontejnery bude přesunuto dle PD 
J. Šermauerová – chválí práci zaměstnanců 
Informace berou zastupitelé na vědomí. 
 

5. Projednání a schválení Darovací smlouvy Myslivecké sdružení Rostoklaty 
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým sdružení  Rostoklaty, IČ : 
61883174, výše daru 20.000,- 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 Dodatku č. 1 k UZSVM/SKO/7065/2009-SKOM 
UZSVM vydal souhlas se směnou pozemku u čp 26 v NV II 
Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 k UZSVM/SKO/7065/2009-SKOM 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Směnné smlouvy dle Záměru č. 9/2017 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Rostoklaty a ZZN Polabí, dle 
Záměru č.  9/2017 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 



8. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD se SILMEX s.r.o. 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Dodatek č. 1 k SoD  se SILMEX s.r.o., který upravuje rozsah 
plnění zakázky „ Chodníky Rostoklaty“ v ceně 3.894.153,81  Kč bez DPH a ukládá starostce obce Dodatek  podepsat. 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2018 
Kalkulaci zastupitelé obdrželi, starostka navrhuje ponechat částku 600 Kč/os. 
Návrh usnesení č. 7: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2018 
 ve výši 600,- Kč/os: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení výše poplatku za psa na rok 2018 
Starostka navrhuje ponechat ve výši : 1.pes v nemovitosti 100,- Kč, 2. a další 150,- Kč. 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje poplatek za psa na rok 2018  ve výši : 1.pes v nemovitosti 100,- 
Kč, 2 .a další 150,- Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení výše stočného na rok 2018 
Kalkulaci zastupitelé obdrželi, náklad 37,15 Kč/m3, návrh ponechat 35 Kč/m3 bez DPH 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje stočné na rok 2018  ve výši 35,- Kč /m3 bez DPH 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2016 
Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Kronikářský zápis za rok 2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 10  bylo schváleno.  
 
13. Projednání a schválení inventarizační komise 
Návrh starostky : Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva Albrechtová – člen IK,  Jaroslava Šermauerová – člen IK: 
Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje inventarizační komisi ve složení : Blanka Apltauerová – předseda 
IK, Eva Albrechtová – člen IK,  Jaroslava Šermauerová – člen IK:  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 11  bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení záměru převodu parc.č. 20/2 a 20/3, k.ú. Nová Ves II z UZSVM na  Obec Rostoklaty 
Na poradě se zastupitelé shodli, že obec nemá o tyto pozemky zájem. 
Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo dopis UZSVM a o  pozemky parc.č. 20/2 a 20/3 v k.ú. Nová Ves II nemá 
Obec Rostoklaty zájem 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 12  bylo schváleno.  
 
15. Rozpočtové opatření č. 7 
Dnes se sešel FV a projednal RO č. 7. B. Apltauerová předkládá RO :  Zvýšení výdajů o 10.000 Kč na příspěvek na MS, zvýšení 
výdajů o 175 Kč na povodňový plán 
 
 



Návrh usnesení č. 13: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  Rozpočtové opatření č. 7 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 13  bylo schváleno.  
 
16. Projednání a schválení OZV č. 1/2017 
OZV byla konzultována s MV, upravuje nově zavedený systém sběru plastu a papíru 
Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  OZV č. 1/2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 14  bylo schváleno.  
 
17. Diskuze 
B. Apltauerová – zajistí vánoční balíčky pro osamělé osoby nad 70 let, 18 balíčků v hodnotě 300 Kč / ks a obdrží kalendář obcí 
Kolínska na 2018. 
18. 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 18.12.2017 
 


