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Zápis 

z 34. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 5.2.2018 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 26.1.2018 do 5.2.2018. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Ján Domitrek, Hušner Martin,  Janků Roman,  Nováková 
Radka, Šermauerová Jaroslava,   
Omluven : Valach David 
Hosté:  

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 18.12.2017 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení inventarizace majetku k 31.12.2017 
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 
7. Projednání a schválení výše odměn pro neuvolněné zastupitele dle NV č. 318/2017 Sb. 
8. Projednání a schválení žádosti „ Vlajka pro Tibet“ 
9. Projednání a schválení Dodatku č. 2 s NYKOS a.s. 
10. Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku a osazení vchodových dveří do čp 4 
11. Projednání a schválení Darovací smlouvy s Jiřím Svozilem na IS komunikace a kanalizace 
12. Projednání a schválení žádosti o stanovisko k výstavbě RD na parc.č. 650/3, k.ú. Rostoklaty 
13. Projednání a schválení Dodatku č. 1 s VODOS s.r.o. 
14. Diskuze 
15. Závěr 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 18.12.2017 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 18.12.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 

Albrechtová, 
Apltauerová,  Domitrek, 
Hušner, Janků,  
Nováková, Šermauerová 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
- JUDr. Němečková zpracovala zadávací dokumentaci pro VŘ na TDI na stavbu prováděnou firmou SILMEX. Návrh obdrželi 
zastupitelé k připomínkám, zastupitelé nemají připomínky, bude provedeno 
- EKO-KOM provedl kontrolu plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru, kontroly se účastnila zástupkyně NYKOSu sl. 
Sobotková. Nebyly zjištěny žádné chyby ani pochybení. 
- Jan Psota vyhověl žádosti a bude kronikářem obce i na rok 2018. Od roku 2019 bude obec hledat nového kronikáře 
- Žaloba ve věci určení vlastnictví vodovodu: první jednání bylo ve prospěch žalovaných ( Obce Rostoklaty, Tuklaty, Břežany II, 
VHS a Energie AG). V prosinci 2017 podaly žalující obce ( Dobročovice, Škvorec, Květnice a Úvaly ) odvolání 
- TextilEco žádá o souhlas s umístěním kontejneru. Zastupitelé navrhují nadále spolupracovat s Diakonie Broumov. Diakonie 
navrhuje umístit kontejner a svoz 1 x týdně . Umístění kontejneru bude v NV II 
- Starostka pokračuje v zajištění evropské směrnice  GDPR, nyní zaslána závazná objednávka na provedení školení, poskytnutí 
vzorových materiálů, součinnost při vyplňování, osobní kontrolu k zajištění GDPR a konzultací v ceně 9.000 Kč a dále závazná 
objednávka na Pověřence v ceně 600 Kč/měs. Ceny bez DPH, vše u SMS 
- Obec uzavřela s ČEZ Distribuce smlouvu o novém přípojném bodě na VO p. Svozila.  



Zastupitelé berou informace na vědomí. 
 
5. Projednání a schválení inventarizace majetku k 31.12.2017 
Účetní obce ve spolupráci s inventarizační komisí zpracovala inventarizaci majetku obce 2017. Zprávu obdrželi zastupitelé na 
vědomí.  
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje inventarizaci majetku k 31.12.2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 
Návrh usnesení č. 4:  
RO č. 1 upravuje rozpočet: příjmy od Středočeského kraje, zvyšuje náklady na odměny neuvolněných členů ZO, upravuje příjmy a 
výdaje na volbu prezidenta 

         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení výše odměn pro neuvolněné zastupitele dle NV č. 318/2017 Sb. 
Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje dle NV č. 318/2017 Sb. zvýšení odměn pro neuvolněné zastupitele 
následovně : předseda výboru/komise : 2.459 Kč, člen výboru /komise: 2.049 Kč, člen zastupitelstva : 1.230 Kč 
Datum účinnosti: od schválení 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení žádosti „ Vlajka pro Tibet“ 
Starostka předkládá žádost o připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet “ 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  žádost o připojení se k mezinárodní kampani “ Vlajka pro Tibet“  
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti : 

6 
 

Albrechtová, Apltauerová  
Černá, Domitrek, Hušner 
Janků ,   

Zdrželi se: 
2 

 

Nováková, Šermauerová 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení  Dodatku č. 2 s NYKOS a.s. 
Se zpětnou účinností od 1.1.2018  starostka předkládá k odsouhlasení Dodatku č. 2/2018 se svozovou firmou NYKOS, který 
upravuje počet nádob na separaci. Firmě NYKOS byly vráceny kontejnery na barevné sklo a bezplatný pronájem je zajištěn u EKO 
KOM 
Návrh usnesení č. 7: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 2/2018 se společností NYKOS a.s. se zpětnou platností od 
1.1.2018. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku a osazení vchodových dveří do čp 4 
Po dohodě zastupitelů byly osloveny 3 firmy na dodání a montáž ( vč. demontáže ) vchodových dveří na poštu čp 4. Nabídky 
zastupitelé obdrželi. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma OKNO THERM v ceně 32.994 Kč. Starostka navrhuje odsouhlasit 
a vystavit objednávku na firmu OKNO THERM. 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje výsledky VŘ na vchodové dveře do čp 4 – Česká pošta. Nejnižší 
cenovou nabídku podala fi OKNO THERM, Kaplice v ceně 32.994 Kč  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení  Darovací smlouvy s Jiřím Svozilem na IS komunikace a kanalizace 
Starostka navrhuje odsouhlasit Darovací smlouvu na IS zkolaudované v lokalitě Svozil, jedná se o tlakovou kanalizaci a místní 
komunikaci. Dokumenty vč. skutečného zaměření byly obci předány. 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Darovací smlouvu s Jiřím Svozilem na IS komunikace a 



kanalizace 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení žádosti o stanovisko k výstavbě RD na parc.č. 650/3, k.ú. Rostoklaty 
Manželé Pilařovi žádají zastupitelstvo obce o souhlas se vzhledem RD na parc.č. 650/3, k.ú. Rostoklaty. Podklady obdrželi 
zastupitelé, vzhled RD splňuje podmínky Regulativ obce. 
Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje  žádost o stanovisko k výstavbě RD na parc.č. 650/3, k.ú. 
Rostoklaty 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 10  bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Dodatku č. 1 s VODOS s.r.o. 
Se zpětnou účinností od 1.1.2018 starostka předkládá k odsouhlasení Dodatek č. 1 s VODOS s.r.o.. Starostka vyjednala navýšení 
ceny za odebrané m3 ve vodovodu do NV II 
Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Dodatek  č. 1 s VODOS s.r.o. o navýšení pachtovného 
s účinností od 1.1.2018 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 11  bylo schváleno.  
 
 
14. Diskuze 
H. Černá – nemělo by se schválit usnesením umístění kontejnerů na textil, starostka:  nemá žádný vliv na rozpočet a vyjádřený 
souhlas zastupitelů je dostatečný. 
R. Janků – nabízí účast ve volební komisi na VŘ TDI. 
 
15. Závěr 

 
Zasedání skončeno v 19,25hod. 

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 26.3.2018 


