
  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 9. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 

30.9.2019 od 19:14 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:14 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 

20.9.2019 do 30.9.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Přítomni: Blanka Apltauerová, Jan Hanuš, Milan Kubelka, 

                    Miloš Martínek, Jiří Mokošín, Markéta Reichová, Pavel Svatoň. 

 

Omluveni :  Eva Albrechtová, Dagmar Houdková 

 

Hosté:  Radka Nováková, Josef Novák, 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. 

 

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 24.6.2019 
 4

4. Informace o činnosti OÚ 
 5

5. Projednání a schválení: Žádosti o vydání souhlasného stanoviska se stavbou RD na pozemku 650/13   
    v obci Rostoklaty, k.ú. Rostoklaty. 
 6

6. Projednání a schválení: Přijetí dotace ze „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek    
    IZS“ do rozpočtu obce (nákup 1 ks přenosné radiostanice a 1 ks vozidlové radiostanice) 
 7

7. Projednání a schválení: Návrhu na uspořádání akce „Svatomartinská slavnost“ v kostele sv. Martina. 
 8

8. Projednání a schválení: Podání dotační žádosti na MAS Pošembeří na výsadbu Územních systémů   
    ekologické stability na pozemcích parc. č. 547; 555; 557; 563 a 564 v k.ú. Nová Ves II. 
 9

9. Projednání a schválení: Podání dotační žádosti na MAS Pošembeří na výstavbu nové autobusové  
    zastávky v lokalitě u autoservisu Malčev. 
 1

10. Diskuze 
 1

11. Závěr 



                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 24.6.2019: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 24.6.2019:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
5 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Svatoň, 

Kubelka 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

8.7.  zasedal Finanční výbor 

11.7.  proběhla kontrola OSSZ, zjištěn jeden přestupek vzniklý chybou vadné komunikace mezi příslušným   

          úřadem a smluvním zpracovatelem mezd.  

16.7.  účast starosty v hodnotící komisi  na  SPÚ Kolín při otevírání obálek na výběr zhotovitele Biocenter v k.ú.   

          Rostoklaty a  k.ú. Nová Ves II, vítězem se staly ŠKOLKY – MONTANO, spol. s r.o. 

5.8. kontrola ČIŽP na ČOV, kontrola neshledala žádné nedostatky. 

3.9. zasedal Kontrolní výbor 

4.9. Předání obecních pozemků k výsadbě Biocenter BC4, BC6 v k.ú. Nová Ves II a BC2A v k.ú. Rostoklaty 

5.9. účast starosty na prezentaci další fáze projektu Studie odtokových poměrů pro region Český Brod 

12.9. účast starosty na volebním plénu MAS Pošembeří 

12.9. proběhl další díl cyklu Na kus řeči s... Václavem Koptou v sokolovně v obci Přišimasy pořádané ve  

         spolupráci s obcí Břežany II a Přišimasy 

31.8. ukončení pracovního poměru s paní Jitkou Valachovou 

16.9. 2019 nastoupila nová pracovnice, paní Věra Foučková na pozici administrativní pracovnice – účetní. 

26.9. podán podnět Odboru stavebnímu a územního plánování v Českém Brodě k provedení  místního šetření 

         na pozemku parc. č. 11/7 v k. ú. Nová Ves II z důvodu podezření na stavbu bez územního rozhodnutí. 

30.9. předání a převzetí stavby SO 121, SO 134 a SO 137 – rekonstrukce chodníků podél silnice I/12. Zřejmé  

          vady byly zaznamenány v Protokolu o předání a převzetí stavby, stejně tak termín jejich odstranění (do  

          14.10. 2019) 

 

Starosta zjišťoval stav příprav na rekonstrukci mostu přes železniční trať u zastávky ČD Rostoklaty. U správce 

objektu (KSÚS) bylo zdůrazněna potřeba umístění lávky pro pěší jako náhrada za současný nadchod. 

 

Na podnět zastupitelky Apltauerové byl objednán kominík pro obyvatele Rostoklat a Nové Vsi II. Revize 

komínů proběhne v dnech  11. – 13. 10. 2019. 

 

 

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení Žádosti o vydání souhlasného stanoviska se stavbou RD na pozemku 650/13 

v obci Rostoklaty, k.ú. Rostoklaty. 

 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o vydání souhlasného stanoviska se stavbou 

RD na pozemku 650/13 v obci Rostoklaty, k.ú. Rostoklaty. Zastupitelé mají výtky o orientaci štítu. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
1 Proti: 

 

Apltauerová, 

Reichová, 

Svatoň 

Zdrželi se: 

 

Mokošín, 

Martínek, 

Hanuš 

Usnesení č.3 nebylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Přijetí dotace ze „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek 

IZS“ do rozpočtu obce (nákup 1 ks přenosné radiostanice a 1 ks vozidlové radiostanice) 

 



 

Návrh usnesení č.4:.  

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Přijetí dotace ze „Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS“ do rozpočtu obce (nákup 1 ks přenosné radiostanice a 1 ks vozidlové 

radiostanice). 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Návrhu na uspořádání akce „Svatomartinská slavnost“ v kostele sv. Martina. 

 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na uspořádání akce „Svatomartinská 

slavnost“ v kostele sv. Martina. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Podání dotační žádosti na MAS Pošembeří na výsadbu Územních systémů 

ekologické stability na pozemcích parc. č. 547; 555; 557; 563 a 564 v k.ú. Nová Ves II. 

 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání dotační žádosti na MAS Pošembeří na 

výsadbu Územních systémů ekologické stability na pozemcích parc. č. 547; 555; 557; 563 a 564 v k.ú. Nová 

Ves II. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Podání dotační žádosti na MAS Pošembeří na výstavbu nové autobusové 

zastávky v lokalitě u autoservisu Malčev. 

 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání dotační žádosti na MAS Pošembeří na 

výstavbu nové autobusové zastávky v lokalitě u autoservisu Malčev. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

 

10. Diskuze 

V diskuzi byl přečten zápis ze zasedání Finančního výboru. 

V diskuzi byl přečten zápis ze zasedání Kontrolního výboru. 

Starosta byl tázán zda bude rozesílat hromadné sms o povinném očkování psů. Slíbil, že upozorňující sms 

zašle. S tím byla rozpoutána debata o informacích prostřednictvím SMS a Facebooku (dále jen FB) a byla 

vytknuta nejednotnost informací. Na FB se objevují upozornění, která sms systémem nejdou. Starosta svůj 

postoj vysvětlil. Zároveň s tím bylo zjištěno, že bohužel i přes odeslání sms s důležitými informacemi sms 

nechodí všem občanům (uzavírka pošty, odečet vody atp..). Starosta přislíbil nápravu + pečlivější přístup 

při výběru informací. Starosta otevřel téma Zvěstovatel a jeho vydávání + příspěvky a vyzval zastupitele 

ke spolupráci v redakční části. Zastupitelka p. Apltauerová se obrátila s dotazem na starostu, zda i letos 

bude tradiční návštěva divadla. Starosta přislíbil najít a objednat vhodné představení.  

11. Závěr 



Zasedání skončeno v 20:04 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 21.10.2019. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  1.10.2019 
Zapisovatelka:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


