
  OBEC ROSTOKLATY 

 

    281 71  ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN                        TEL. 321 672 721 

           www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz  

  bankovní spojení :  ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČ : 00235709 

    Zápis                                                          

 z 5. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 

25.3.2019 od 19:28 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:28 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 

15.3.2019 do 25.3.2019. 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, Radka Nováková 

 

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. Starosta navrhuje vypustit z programu jednání bod č.5. 

Další návrhy nejsou podány. 

 

Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání:  

  
 P

Program : 
 1

1. Zahájení 
 2

2. Schválení programu 
 3

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 25.2.2019 
 4

4. Informace o činnosti OÚ 
 5

5. Projednání a schválení: Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro novostavbu rodinného domu 

na pozemku 650/9 v k.ú. Rostoklaty. 
 6

6. Projednání a schválení: Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu stavby před 

dokončením na pozemku parc. č. 19/35, k.ú. Nová Ves II.  
 7

7. Diskuze 
 8

8. Závěr 
                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 25.2.2019: 
 



Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 25.2.2019:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

 

● Paní Apltauerová seznámila zastupitele s bohatou kulturní činností obce která byla provedena v roce 

2018 a představila plán akcí pro rok 2019 

○ 20.4.2019 Den Země 

○ 18.5.2019 Divadlo Domácí štěstí 

○   2.6.2019 Dětský den 

○ 12.6.2019 Vítání občánků 

○ Následovat budou akce Rozsvícení vánočních stromků, Mikulášská besídka a Ohňostroj 

● 26. 2. Schůzka se zástupci města Český Brod, řediteli škol a starosty  okolních obcí na téma 

Nedostatečná kapacita škol v ČB. 

● 12.3. Na kus řeči s Josef Dvořák - proběhlo 

● 16. 3. Ukliďme Pošembeří – proběhlo včetně odvezení nasbíraného materiálu  a vypracování závěrečné 

zprávy 

● 18. 3. Organizační schůzka v Přišimasech na téma Den Země na Klepci – akce bude 20. 4. 2019 

● 20.3. Schůzka DI Kolín por. Ing. Barták – řešení dopravní bezpečnosti v obci, umístění nové zastávky 

BUS                                           

● 21.3. - Kolaudace v NV II - Klempířská provozovna 

● Účast na školení  Příprava účastníků povodňové komise –vyzvednuty Digitální Povodňové Plány 

● Demontována konstrukce na Orlí hnízdo, opravujeme  

● Přemístěny dva  květináče do NV II, z parkoviště na náves, chybí  poslední  jeden - doopravujeme 

● Objednán závazně program na  Den Rostoklat – 2. 6. 2019 Indiánská vesnička Rosehill 

● Uložena náhradní výsadba ŘSD jako náhrada újmy za kácení na silnici I/12 – 2 ks jedlí o vzrůstu 2 m 

Rostoklaty + NV II. 

● Dán podnět  na ROPID na přidání zastávky bus do lokality “ Malčev“.   

 

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 
5. Projednání a schválení Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro novostavbu rodinného 

domu na pozemku 650/9 v k.ú. Rostoklaty. 

Bod jednání byl vypuštěn. 

 

 

6. Projednání a schválení Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu stavby před 

dokončením na pozemku parc. č. 19/35, k.ú. Nová Ves II.  

Zastupitelé obce již dvakrát upozorňovali na fakt, že návrh domu nesplňuje vesnický vzhled. Sklon střechy 

domu je v rozporu s regulativy územního plánu obce.  

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro 

změnu stavby před dokončením na pozemku parc. č. 19/35, k.ú. Nová Ves II. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

7 Zdrželi se: 

 

2 

Usnesení č.3 nebylo schváleno.  
 

 

7. Diskuze 

V diskuzi se nikdo nepřihlásil. 

 

8. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:45 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dne 29.4.2019. 



 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.3.2019 

Zapisovatelka: Markéta Reichová 

 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

Starosta :  Jiří Mokošín  ..........................................   razítko obce 


