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 Zápis 

z 39. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 13.8.2018 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 5.8.2018 do 13.8.2018. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana , Ján Domitrek, Hušner Martin,  Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava , Valach David 
Omluven : Janků Roman 

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 25.6.2018 
4. Projednání a schválení Výzvy k podání nabídek „ Chodníky Rostoklaty SO 121, SO 134 a 137 
5. Diskuze 
6. Závěr 

                    
Výsledek hlasování: Pro: 

8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 25.6. 2018 
Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zápis a usnesení ze  zasedání ZO z 25.6.2018 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Projednání a schválení Výzvy k podání nabídek „ Chodníky Rostoklaty SO 121, SO 134 a 137 
SFDI přidělil obci dotaci ve výši max. 3,611 mil Kč na výstavbu chodníků a přechodu na I/12 v Rostoklatech. Vzhledem 
k podmínkám SFDI (m.j  nutnost před vydáním Rozhodnutí předložit SoD se zhotovitelem ) se zastupitelé rozhodli vyhlásit VZ na 
zhotovitele. Podklady zpracovala JUDr. Němečková. Zastupitelé nemají připomínek. 
 
Návrh usnesení č. 3: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci vč. Výzvy k podání nabídek „ Chodníky 
Rostoklaty SO 121, SO 134 a SO 137 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 

5. Diskuze 
- starostka informuje, že došlo ke změně rozsahu prací se zhotovitelem SILMEX. Došlo ke zkrácení délky chodníku  SO 128 
vyvolané zjištěním nutnosti zachování šíře přilehlé komunikace na průjezdu vozidel IZS, kombajnů a traktorů, problém by vznikl u 
nájezdu ze silnice III.tř.  S TDI a starostou obce Břežany II bylo dohodnuto následující řešení : asfaltová komunikace bude v plné 
šíři a graficky bude oddělen pruh pro cyklisty a chodce. Současnou úsporu za výstavbu chodníku cca 260 tis Kč by měla Obec 
Rostoklaty použít na úhradu vyčíslených vícenákladů obci Břežany II. Změnový list méně / více prací zpracoval SILMEX, nyní 
kontroluje TDI, bude projednáno na příštím ZO. 

 
- starostka předkládá souhrn nabídek na pamětní desku v provedení : bronz, přírodní kámen, umělý kámen, pokovený plast. 

Zastupitelé se přiklánějí k nabídce Kamenosochařství Jirny, černá žula, stříbrné písmo, v ceně 18 tis Kč bez DPH vč. dopravy 



a montáže. Starostka zajistí dodání a montáž.  
-  Starostka informovala o závěru Krajského soudu v Praze ve věci odvolání obce Dobročovice, Úvaly a Švorec proti rozsudku 

OS Praha  východ. Jednání bylo odročeno na 4.10.2018 s tím, že v dalším řízení budou řešeny a dokazovány záměry a otázka 
vydržení. 

- Starostka informovala, že proběhlo jednání se zástupcem DI Policie Kolín, odborem dopravy Č. Brod a zástupcem KSUS ve 
věci betonových zábran na místní komunikaci u kiosků v NV II. Betonové zábrany kdosi stále odsunuje ze silnice, obec 
nechala již 4 x vracet. Bylo ukradeno dopravní značení „ zákaz vjezdu “ a „ slepá ulice “. Bylo dohodnuto zapůjčení 
betonových prvků KSUS. Obec zakoupila značky nové. 

- H. Černá informovala, že se sešel kontrolní výbor. Všechna usnesení byla splněna. Starostka – zápis KV bude přílohou 
k příštímu zasedání ZO. 

 
6. Závěr 

Zasedání skončeno v 19,20 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   ..........................................   razítko obce 

Starostka:                 Radka Nováková     ........................................... 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 27.8.2018 


