
  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 7. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 

27.5.2019 od 19:05 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:05 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 

20.5.2019 do 27.5.2019. 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:  Radka Nováková, Josef Novák 

 

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 doplnit na program jednání bod č. 10. 

Projednání a schválení Žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci k novostavbě rodinného domu na 

parcele č. 62/7 v k.ú. Rostoklaty 

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 29.4.2019 
 4

4. Informace o činnosti OÚ 
 5

5. Projednání a schválení: Žádosti o stanovisko k projektu „Rostoklaty výměna BTS KO 0239 ČSSS“.  
 6

6. Projednání a schválení: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IE – 12- 6007563/VB/002 Rostoklaty výměna BTS KO_0239 ČSSS.  
 7

7. Projednání a schválení: Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné 

obci.  
 8

8. Projednání a schválení: Dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 426).  
 9

9. Projednání a schválení: Nabídky společnosti VODOS Kolín na zpracování dokumentu „ Plán 

financování a obnovy.“ 
 1



10. Projednání a schválení: Źádosti o stanovisko k projektové dokumentaci k novostavbě rodinného domu 

na parcele č. 62/7 v k.ú. Rostoklaty 
 1

11. Diskuze 
 1

12. Závěr 
                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 29.4.2019: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 29.4.2019:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Reichová 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

● proběhl výlet seniorů na zámek v Radimi 
● 15.5. proběhly revize hasicích přístrojů v obecních budovách 
● 18.5. proběhl úspěšný svoz VO a NO. V Nové Vsi II bude potřeba dozor, který zajistí neodkládání 

odpadů dříve než svozová firma přijede. 
● 18.5. se konalo divadelní představení v Tismicích 
● 24.5. se konala Noc kostelů. Na akci přišlo přes 100 návštěvníků 
● 24. a 25.5. Volby do EP - volební účast 27% 
● byl přijat pracovník na dohodu na výpomoc při úklidu obce 
● na dětském hřišti opětovně nainstalován herní prvek “Orlí hnízdo” s novou konstrukcí 

 

Na základě podnětů od občanů:  

● Obec bude formou sms informovat o sekání trávy na hřbitově, pokud při něm bude hrozit 

ušpinění hrobů. 
● Na ROPID byl dán podnět k výměně prorezlého koše na autobusové zastávce v Rostoklatech. 

  

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení Žádosti o stanovisko k projektu „Rostoklaty výměna BTS KO 0239 ČSSS“.  

 

Žádost společnosti ELMEP s.r.o., investorem stavby je ČEZ DISTRIBUCE, a.s.. 

Technický popis stavby: Demontáž stávající dvousloupové trafostanice, výstavba nové jednosloupové 

trafostanice, přepojení vrchního vedení VN a kabelu NN. 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o stanovisko k projektu „Rostoklaty výměna 

BTS KO 0239 ČSSS“. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IE – 12- 6007563/VB/002 Rostoklaty výměna BTS KO_0239 ČSSS.  

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE – 12- 

6007563/VB/002 Rostoklaty výměna BTS KO_0239 ČSS. Technický popis stavby: demontáž stávající 

dvousloupové trafostanice, výstavba nové jednosloupové trafostanice, přepojení vrchního vedení VN a 

kabelu NN. 

 



Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IE – 12- 6007563/VB/002 Rostoklaty výměna BTS KO_0239 ČSSS.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová, 

Martínek, 

Reichová 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v 

jiné obci. 

Dochází k úpravě výše částky příspěvku obce na jednoho dojíždějícího žáka a to na částku 5.500,- Kč na 

jeden školní rok. 

  

 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění 

povinné školní docházky v jiné obci.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Dodatku č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 426).  

 

Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI., prodloužení smlouvy, změna příloh 

č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 a zavedení přílohy č. 10 smlouvy. 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby 

ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 (linka PID č. 

426). 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová, 

Martínek 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Nabídky společnosti VODOS Kolín na zpracování dokumentu „ Plán 

financování a obnovy.“ 

Bod byl z jednání pro bezpředmětnost vypuštěn. 

 

10. Projednání a schválení Žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci k novostavbě rodinného 

domu na parcele č. 62/7 v k.ú. Rostoklaty 

Zastupitelé nesouhlasí s orientací štítu domu , která je v rozporu s regulativy územního plánu.  

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Źádost o stanovisko k projektové dokumentaci k 

novostavbě rodinného domu na parcele č. 62/7 v k.ú. Rostoklaty 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

8 Zdrželi se: 

 

Kubelka 

Usnesení č.7 nebylo schváleno.  
 

 

11. Diskuze 

V diskuzi se projednával plán na výpomoc spolků k chystanému Dni Rostoklaty. Spolky budou mít 

vybrané atrakce připraveny.  



Byl vznesen na starostu dotaz o postupu prací s plánovanou novou zastávkou v Rostoklatech a řešení 

veřejného osvětlení v NV II v ulici k ČOV. K autobusové zastávce nebyl ještě podán podnět pro 

zpracování projektu. Starosta přislíbil vypracování projektové dokumentace v nejbližší době. Starosta 

přednesl návrh od firmy zabývající se veřejným osvětlením s tím, že je ochotna půjčit lampy na zkušební 

dobu 3 měsíců. Dále se o tom bude jednat.  

Starosta zopakoval že plánovaná revitalizace  rybníků stále čeká na poslední povolení od odboru životního 

prostředí v Č.B.  

Tento pátek proběhne otevírání obálek k výběrovému řízení pro TDI k budování chodníků. Zastupitelé byli 

pozváni do komise.  

Starosta v diskuzi přednesl posunutí zátarasů na parkovišti v NV II. Zátarasy se posunou tak, aby nebránily 

dopravní obslužnosti soukromých pozemků a aby bylo zachováno omezení užívání účelové komunikace. 

S tímto řešením souhlasil zástupce DI v Kolíně.  

Dále se sešel kontrolní výbor a bylo zjištěno, že nebyly vyplaceny finanční dary spolkům. Starosta přislíbil 

neprodlenou nápravu. 

Finanční výbor, který se měl 27.5.2019 sejít byl pro nemoc odvolán. Náhradní termín bude co nejdříve. 

 

12. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:45 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dne 24.6.2019. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  27.5.2019 
Zapisovatelka:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


