OBEC ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN
www. rostoklaty.cz
e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

TEL. 321 672 721
IČ : 00235709

Zápis
z 38. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25.6.2018 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 15.6.2018 do 25.6.2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Ján Domitrek, Hušner Martin, Janků Roman, Nováková Radka,
Šermauerová Jaroslava , Valach David
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. Starostka navrhla bod k doplnění : a) Projednání a schválení Dodatku č. 3/2018 s fi Nykos a.s. , odložit bod
10. Projednání a schválení SoD na obnovu kazatelny, nebyly podány nabídky.
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 28.5. 2018
4. Informace o činnosti OÚ
5. Projednání a schválení provedení mimořádné inventarizace k 31.8.2018
6. Projednání a schválení inventarizační komise
7. Projednání a schválení Darovací smlouvy na veřejné osvětlení v lokalitě Svozil
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2018
9. Projednání a schválení financování obnovy kazatelny z účtu pro obnovu kostela
10. Projednání a schválení Dodatku č. 3/2018 s fi Nykos a.s.
11. Diskuze
12. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro:
9

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 28.5. 2018
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo zápis a usnesení ze zasedání ZO z 28.5.2018
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
8
0
1

J. Šermauerová

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Informace o činnosti OÚ
- v červnu proběhlo vítání občánků a dětský den, děkuji již tradičně zastupitelům J. Šermauerové a B. Apltauerové a D. Valachovi E.
Albrechtové za sponzorský dar, aj. Valachové , J. Novákovi za pomoc.
-v červnu t.r. bude doplacen úvěr ve výši 2,148 mil Kč, který si obec vzala u ČS a.s. k pokrytí podílu na kanalizaci. Úvěrový a běžný účet
u ČS starostka zruší
- na sbírkovém účtu na obnovu kostela je 77 tis. Kč. Starostka navrhuje, vzhledem k tomu, že letos bude dokončena obnova kostela,
peníze použít na financování obnovy dřevěných prvků kazatelny, práce může provádět Mgr. Chejn, restaurátor, ale starostka společně
s TDI oslovuje další uchazeče. O výsledku budou zastupitelé informováni.
- starostka navrhuje k ukončení volebního období 2014 – 2018 uspořádat v 9/2018 veřejnou schůzi k ukončení volebního období
- se zhotovitelem Silmex a TDI byla diskutována výstavba chodníku v NV II u autobusové zastávky ( na obecním pozemku, který byl
do 28.2.2018 pronajat I.V. ). V PD je řešena pouze stezka, chybí zajištění vjezdu na sousední pozemky, není řešeno napojení na severní
straně – u zástavby u ČOV. Časová náročnost úpravy projektu a vzhledem k vytíženosti zhotovitele starostka navrhuje realizaci objektu
SO 117 spojit s realizací podélného chodníku. Starostka navrhuje obecní pozemek 11/5 nabídnout I.V. k pronájmu,
- panely ze stávajících chodníků stavby Silmex byly prodány p. Poskočilovi. Fakturováno bude dle odvezeného množství. Cena 250
Kč/m2.
- výsadba ke 100. letům republiky – dnes proběhla schůzka s kronikářem, do poloviny července 2018 připraví konečný seznam legionářů
a padlých v 1.sv.válce. Bude vysazena lípa na návsi vč. designové lavičky a odhalena pamětní deska na budově OÚ. Termín konání

28.9.2018 od 14 hod
Zastupitelé berou informace na vědomí.
5. Projednání a schválení provedení mimořádné inventarizace k 31.8.2018
Vzhledem k ukončení volebního období starostka navrhuje provedení mimořádné inventarizace.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje provedení mimořádné inventarizace k 31.8.2018
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
0
9
0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení inventarizační komise
Starostka navrhuje inventarizační komisi ve složení : Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva Albrechtová – člen IK, Jaroslava
Šermauerová – člen IK. Jiné návrhy nejsou předloženy.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje inventarizační komisi ve složení : Blanka Apltauerová – předseda IK, Eva
Albrechtová – člen IK, Jaroslava Šermauerová – člen IK:
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
0
9
0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Darovací smlouvy na veřejné osvětlení v lokalitě Svozil
Darovací smlouvu zpracovala Mgr. Zhřívalová, VO je zkolaudováno a svítí.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Darovací smlouvu na veřejné osvětlení v lokalitě Svozil
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
0
9
0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2018
Finanční výbor předkládá RO č. 2, s údaji seznamuje B. Apltauerová.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
0
9
0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9. Projednání a schválení financování obnovy kazatelny z účtu pro obnovu kostela
Starostka navrhuje schválit záměr realizace obnovy kazatelny a financování z účtu na obnovu kostela.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje financování obnovy z účtu pro obnovu kostela
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
0
9
0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
10. Projednání a schválení Dodatku č. 3/2018 s fi Nykos a.s.
Dodatek upravuje zahájení svozu komunálního odpadu 1 x 14 dní celoročně. HMG bude vložen v říjnu do RZ.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 3/2018 o zavedení svozu komunálního odpadu 1 x 14 po celý
rok
Výsledek hlasování:
Proti:
Pro:
Zdrželi se:
0
9
0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
11. Diskuze
12. Závěr
Zasedání skončeno v 19.15 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
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
...........................................
Termín příštího zasedání zastupitelstva 27.8.2018

razítko obce

