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Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne
25.2.2019 od 19:01 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:01 hodin starostou obce
Jiřím Mokošínem (dále jako „starosta“).
Starosta konstatoval, 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
15.2.2019 do 25.2.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni:

Blanka Apltauerová, Eva Albrechtová, Jan Hanuš, Dagmar Houdková, Milan Kubelka,
Miloš Martínek, Jiří Mokošín, Markéta Reichová, Pavel Svatoň.

Omluveni :
Hosté:

Jitka Valachová

2. Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Další návrhy nejsou podány. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání:

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 28.1.2019
4. Informace o činnosti OÚ
5. Projednání a schválení: Žádosti o stanovisko ke stavbě domu na pozemku č. 650/10 v Kú Rostoklaty
6. Projednání a schválení: Záměru č. 1/2019
7. Projednání a schválení: Kupní smlouvy pro Záměr č. 1/2019
8. Diskuze
9. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 28.1.2019:

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 28.1.2019:
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

2

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

30.1. Se starosta zúčastnil schůzky: Studie odtokových poměrů
5. a 7. 2. Byl pravidelný audit soukromým auditorem Audit Consulting – výsledek kontroly bez závad
19.2. Se uskutečnila schůzka MAS Pošembeří
21.2. Proběhla kontrola pohřebnictví ze Středočeského kraje – výsledek kontroly bez závad.
Kostel sv. Martina přihlášen do Noci kostelů – akce se uskuteční 24. 5. 2019
Obec přihlášena do akce Ukliďme Pošembeří – akce se uskuteční 16.3. 2019

Zastupitelé berou informace na vědomí.
5. Projednání a schválení Žádosti o stanovisko ke stavbě domu na pozemku č. 650/10 v Kú Rostoklaty
Projekt je v souladu s územním plánem.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o stanovisko ke stavbě domu na pozemku č.
650/10 v Kú Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení Záměru č. 1/2019
Záměr č. 1 na prodej pozemku - jedná se o 25m 2 obecních ploch na zahradě pana M.K. Na těchto obecních
metrech má pan K. postaven plot, kousek bazénu a část garáže, jedná se o vyřešení tohoto neutěšeného
stavu.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Záměr č. 1/2019
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Usnesení č.4 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Kupní smlouvy pro Záměr č. 1/2019
Kupní smlouva na 25m 2 obecních ploch na zahradě pana M. K.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Kupní smlouvy pro Záměr č. 1/2019
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Usnesení č.5 bylo schváleno.

8. Diskuze
V diskuzi se vyjádřil p. starosta k předešlému podnětu o nefunkčním veřejném osvětlení (dále jen V.O.).
Konstatoval, že specializovaná firma provedla zkoušku a lampy, které nebyly v pořádku opravila. Nadále
bylo diskutováno o celkové revizi V.O. Byl podán podnět o doplnění V.O. směrem k čističce v Nové Vsi II
a v lokalitě Palace Reality (Rostoklaty). Starosta seznámil přítomné o celkové koncepci V.O. a s problémy
s výstavbou V.O. na pozemcích, které nepatří obci a o koncepci následných stavebních prací jako jsou
chodníky.

Dále byl podán podnět o doplnění přechodů pro chodce, zejména směrem k dětskému hřišti, vlakovému
nádraží a u kostela. Starosta přislíbil schůzku s dopravním specialistou, který navrhne nejlepší umístění a
pro zvýšení bezpečnosti i rozšíření např. o vodorovné značení atp.
9. Závěr
Zasedání skončeno v 19:36 hod.
Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dne 25.3.2019.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 25.2.2019
Zapisovatelka: Markéta Reichová
Ověřovatelé:

Starosta :

Jan Hanuš

……………….……

Blanka Apltauerová

…………………….

Jiří Mokošín

..........................................

razítko obce

