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Zápis 

z 36. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 23.4.2018 od 19,00 hodin. 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva  

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 13.4.2018  do 23.4.2018. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Ján Domitrek – odchod 19,30 hod, Hušner Martin, Nováková 
Radka, Šermauerová Jaroslava,  Valach David,  
Omluven : Janků Roman  
Hosté: Josef Novák, Jitka Valachová, Hana Lehká od 19,15 do 19,35 hod 

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 26.3.2018 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení umístění a vzhledu RD na parc.č. 19/27, k.ú. Nová Ves II 
6. Projednání a schválení Záměru č. 1/2018  
7. Projednání a schválení podmínek pronájmu zasedací místnosti dle Záměru č. 3/2018 
8. Projednání a schválení Záměru č. 3/2018 
9. Projednání a schválení Finančního daru pro Myslivecký spolek Rostoklaty 
10. Projednání a schválení Finančního daru pro SDH Rostoklaty 
11. Projednání a schválení Finančního daru pro TJ Rostoklaty 
12. Projednání a schválení Dohody o spolupráci s Obcí Přišimasy 
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 26.3.2018 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 26.3.2018 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Domitrek 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
- Nájemce obchodu ukončil návrhem dohody nájem k 16.5.2018, prodej bude ukončen k 26.4.2018 
- 4.4.2018 byl zveřejněn Záměr č. 2 /2018, inzeráty byly odeslány do okolních obcí. Termín předložení nabídek je stanoven do 
25.5.2018, následně ZO rozhodne o nabídkách. 
- Diakonie Broumov přes urgence nereaguje na požadavek poskytnutí kontejneru na textil do NV II, návrh starostky oslovit Textil 
Eco – viz. nabídka projednávaná v únoru 2018 
- Oznámení VODOSu o žádosti na odbor ŽP o omezení užívání pitné vody od 1.5. do 31.7.2018.  ŽP svolá schůzku s obcemi a 
VODOSem. 
- 14.4.2018 byla ukradena houpačka orlí hnízdo. Věc byla nahlášena Policii ČR. Další využití konstrukce bude konzultováno 
s revizním technikem. 
- VODOS omezí dodávku pitné vody od 25.4. 3:00 hod do 26.4.2018 do 12,00 hod.  
- SMS přidělilo Obci dar ve výši 18.000 Kč na akci svěcení kostela 11.11.2018 
 
Zastupitelé berou informace na vědomí 
 



 
5. Projednání a schválení umístění a vzhledu RD na parc.č. 19/27, k.ú. Nová Ves II 
Podklady obdrželi zastupitelé ..  
Investoři stavby RD opravili sklon střechy na 35 st. Vzhled i umístění odpovídá Regulativům ÚP. 
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje umístění a vzhled RD na parc.č. 19/27, k.ú. Nová Ves II 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 
6. Projednání a schválení Záměru č. 1/2018  
Na dělení parc.č. 459/1 na 459/2 nechal p. Svatoň zpracovat geometrický plán, byl zveřejněn záměr. Čekáme na souhlas MěÚ ČB 
s dělením pozemku, následně bude zasláno na Katastrální úřad. Kupní smlouva bude zastupiteli odsouhlasena po zápisu do KN. 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Záměr č. 1, prodej nově vzniklé parc.č. 459/2, k.ú. Rostoklaty o 
výměře 6 m2 za cenu 400 Kč/m2, tj. celkem 2.400 Kč. Kupní smlouva bude podepsána po souhlasu s dělením pozemku MěÚ 
Český Brod a zápisu nového pozemku do KN. 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení podmínek pronájmu zasedací místnosti dle Záměru č. 3/2018 
Podklady pro projednání podmínek nebyly mateřským centrem předloženy. Podmínky nájmu nebudou nyní zastupiteli 
projednávány. 
Host paní uč. Lehká představuje záměr : 
Mateřské centrum chce pomoci rodičům, kteří neuspěli s umístěním v klasické MŠ. Od 1/2018 provozovali mateřské centrum v 
Újezdě. 
Věkové rozmezí od 18 měsíců do předškoláka. Kalkulace nákladů a výnosů zatím není. Mateřské centrum má stejný režim jako 
MŠ. Svačiny i obědy jsou pestré. Mají „ Tvořílek“, kde vyrábějí, který bude zpřístupněn odpoledne i dalším dětem.  Počet dětí je 
regulován : 1 učitelka na 5 dětí ( upravuje se dle věku ), současný počet dětí je cca 5 dětí, volná kapacita ještě je.  Starostka : 
splňujete povinnost předškolního vzdělávání ? H.L. – neví, odpoví ředitelka. V době prázdnin bude provoz zajištěn. M. Hušner – 
máte představy o výši nájmu ? Vyšší náklady budou na elektřinu, vodu a kanalizaci. H.L. Kalkulaci musí předložit pí ředitelka. 
Starostka – pí ředitelka předloží zastupitelstvu kalkulaci možného nájmu. M. Hušner – kolik potřebujete m2 ? H.L. musí doplnit pí 
ředitelka. J. Šermauerová – jak budou děti spát ? H.L. děti spí na matracích, ložní si perou rodiče. Personální obsazení : musí být 2 
učitelky. H.Černá – kdy uvažujete zahájit ? H.L. od odsouhlaseni je třeba 14 dní na přípravu.  
V průběhu diskuze odchází p. Domitrek. 

K bodu nebylo hlasováno, odloženo na příští ZO. 
 
8. Projednání a schválení Záměru č. 3/2018 
 

K bodu nebylo hlasováno, odloženo na příští ZO. 
 
9. Projednání a schválení Finančního daru pro Myslivecký spolek 
Starostka navrhuje finanční dar ve výši 30.000 Kč. 
Návrh usnesení č. 5: 

             Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Finanční dar ve výši 30.000 Kč pro Myslivecký spolek Rostoklaty, IČ : 61883174 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Finančního daru pro SDH Rostoklaty 
Starostka navrhuje finanční dar  45.000 Kč 
Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Finanční dar ve výši 45.000 Kč pro SDH Rostoklaty, IČ : 
66492432 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Finančního daru pro TJ Rostoklaty 
Starostka navrhuje finanční dar  27.800 Kč. 
Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Finanční dar ve výši  27.800 Kč pro TJ Rostoklaty, IČ: 14803941 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  



 
12. Projednání a schválení Dohody o spolupráci s Obcí Přišimasy 
Uzavřením dohody splníme zákon o zajištění předškolního vzdělávání. 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dohodu o spolupráci s Obcí Přišimasy na zajištění předškolního 
vzdělávání pro umístění dětí s trvalým pobytem v obci Rostoklaty/ Nová Ves II v MŠ obce Přišimasy 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 

13. Diskuze 
14. Závěr 

Zasedání skončeno v 19.45  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 28.5.2018 


