
  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 1. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 26.11.2018  

 od 19,15 hodin. 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19,15 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 16.11.2018 do 26.11.2018. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Přítomni: Eva Albrechtová, Blanka Apltauerová, Jan Hanuš, Dagmar Houdková, Milan Kubelka, Miloš Martínek,  

Jiří Mokošín, Markéta Reichová, Pavel Svatoň. 

Omluveni :    

 

Hosté:  Jitka Valachová, Ing. Jiří Sovina, PhD., Ing. Kateřina Baláčková, Radka Nováková, Blanka Mokošínová. 

 

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. Dále starosta navrhuje doplnit bod č. 11.: Vyjádření ke stavbě rodinného domu na poz. parc. č. 

19/32, v k.ú. Nová Ves II 

 

Další návrhy nejsou podány. Starosta dal hlasovat o doplněném návrhu programu.   

Návrh usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce  Rostoklaty schvaluje následující program  zasedání:  
  

 P

   Program : 

 1

  1.  Zahájení 

 2

  2.  Schválení Programu 

 3

  3.  Informace o činnosti OÚ 

 4

  4.  Projednání a schválení návrhu na umístění komunikací a inženýrských sítí v obytné lokalitě „Za hřištěm” 

 5

  5.  Projednání a schválení podmínek pronájmu prostor místního obchodu a skladu 

 6

  6.  Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2017 

 7

  7.  Projednání a schválení inventarizační komise 

  

  8.  Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019 

 9

  9.  Projednání a schválení výše poplatku za psa na rok 2019 

 1

  10. Projednání a schválení výše stočné na rok 2019 

 1

  11. Vyjádření ke stavbě rodinného domu na poz. Parc. Č. 19/32, v k.ú. Nová Ves II 

 1

  12. Diskuze 

 1

  13. Závěr 

                    

Výsledek hlasování: Pro: 
 

9 Proti: 

 
0 Zdrželi se: 

 
0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Informace o činnosti OÚ 
 

- dne 30.10. 2018 proběhla úspěšná kolaudace kostela sv. Martina. 



- po domluvě s p. farářem Martinem Sklenářem bude v kostele sv. Martina sloužena mše pravidelně první středu v měsíci od 

18:00 

- dne 31. 10. 2018 se starosta zúčastnil povodňové komise v Českém Brodě, kde byl představen digitální protipovodňový plán. 

- dne 3. 11. 2018 proběhl sběr železného odpadu, akci zajistili členové fotbalového klubu Traverza.  

- ve dnech 5. a 6. 11. 2018 starosta obce změnil přístupová hesla a práva k běžným účtům obce. Zároveň zrušil sbírkový účet na   

Kostel sv. Martina, zbylé finanční prostředky byly převedeny na běžný účet obce 

- dne 10. 11. 2018 úspěšně proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

- dne 11.11. 2018 se v kostele sv. Martina konala Oslava ukončení obnovy a žehnání kostela sv. Martina v Rostoklatech za účasti 

pražského biskupa ThLic. Dominika Duky 

- dne 14.11. 2018 starosta obce podepsal na Úřadu práce v Kolíně dodatek smlouvy na pracovníka VPP 

- na hřbitově byl opraven pomník padlému neznámému vojínovi, akci financovalo ruské velvyslanectví. 

  Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

4.  Projednání a schválení  návrhu na umístění komunikací a inženýrských sítí v obytné lokalitě „Za hřištěm“ 
Dne 11.10. 2018 obec Rostoklaty obdržela žádost od společnosti 4D PROSTOR s.r.o. o stanovisko k akci: Obytná lokalita „Za 

hřištěm“ – projekt pro územní řízení na umístění staveb komunikací a inženýrských sítí. Projekt byl připomínkován starostkou 

obce Radkou Novákovou. Dne 16.11. 2018 obdržela obec přepracovaný projekt, ve kterém bylo vyhověno připomínkám, 

konkrétně se jednalo o prodloužení chodníkových pásů a snížení parkovacích stání na úroveň okolní komunikace. 

  

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje návrh na umístění komunikací a inženýrských sítí v obytné lokalitě 

„Za hřištěm“ 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

8 

 Proti: 

0 

 

 Zdrželi se: 

   1 

 

Usnesení č. 2  bylo schváleno.  
 

 

5. Projednání a schválení  podmínek pronájmu prostor místního obchodu a skladu 
Problematika byla projednána na poradě. Současný nájemce hodlá ukončit nájem a provozování místního obchodu. Starosta 

navrhuje odsouhlasit podmínky pro nového nájemce, které budou shodné jako pro stávajícího nájemce, tj. nájmu prostor místního 

obchodu a skladu následovně: 1500,- Kč / rok a náklady dle skutečně spotřebované elektrické energie dle platného tarifu ČEZ bez 

nákladů na jističe, nájemce hradí: likvidaci odpadu, náklady na ev. pojištění, úklid a vytápění pronajatých prostor. Symbolickou 

výši nájmu zastupitelstvo zdůvodňuje potřebou zajistit občanům služby v oblasti prodeje potravin v obci. 

 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje podmínky nájmu prostor místního obchodu a skladu následovně: 

1500,- Kč / rok a náklady dle skutečně spotřebované elektrické energie dle platného tarifu ČEZ bez nákladů na jističe, náklady 

na  likvidaci odpadu, náklady na ev. pojištění, úklid a vytápění pronajatých prostor hradí nájemce. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 

9 

 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 

0 
 

 

Usnesení č. 3  bylo schváleno.  
 

 

6. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2017 
Kronikářský zápis za rok 2017 sepsal obecní kronikář Jan Psota ml. Zastupitelé jej obdrželi v elektronické podobě a měli možnost 

si jej prostudovat. Místostarosta Milan Kubelka upozornil na malou nepřesnost v části věnované fotbalovému klubu Traverza. 

Zároveň navrhuje zápis ponechat tak, jak je.  

 

Návrh usnesení č. 4: 

      Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje roční kronikářský zápis 2017. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

9 

 Proti: 

0 

 

 Zdrželi se: 

0 
 

 

Usnesení č. 4  bylo schváleno.  
 

 

7. Projednání a schválení inventarizační komise  
Starosta navrhl do inventarizační komise paní Apltauerovou, paní Albrechtovou a paní Reichovou. Jmenované s navržením do 

funkce souhlasí. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje inventarizační komisi ve složení paní Blanka Apltauerová, paní Eva Albrechtová a paní 

Markéta Reichová. 



 

Výsledek hlasování: Pro: 

9 

 Proti: 

0 
 

 

 
Zdrželi se: 

0 
 

 

Usnesení č. 5  bylo schváleno.  
 

         

8. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019 
        Starosta navrhuje nechat výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018, a tou je částka    

        600 Kč za osobu na rok. 

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výši poplatku za svoz komunálního odpadu stanovenou na 600 Kč  za 1 osobu na 1 rok. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 

9 

 Proti: 

0 
 

 

 
Zdrželi se: 

0 
 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno.  
 

 

      9. Projednání a schválení výše poplatku za psa na rok 2019 
Starosta navrhuje nechat výši plateb za psa stejnou, jako v roce 2018. Za prvního psa v nemovitosti 100 Kč/rok, za druhého a 

každého dalšího 150 Kč/rok. 

  

 Návrh usnesení č.7:  

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výši poplatku za prvního psa v nemovitosti 100 Kč/rok, za druhého a každého dalšího 150 

Kč/rok. 
              

Výsledek hlasování: Pro: 

 9 

 Proti: 

0 

 

 Zdrželi se: 

0 
 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 

 

      10. Projednání a schválení výše stočného na rok 2019 
Starosta navrhuje nechat výši poplatku stočného stejnou, jako v roce 2018. V roce 2018 byla výše poplatku za jednu osobu na 

jeden rok 1225 Kč (bez DPH). 

   

Návrh usnesení č 8: 

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výši poplatku stočného na 1225 Kč (bez DPH) za jednu osobu na jeden rok . 
              

Výsledek hlasování: Pro: 

 9 

 Proti: 

0 

 

 Zdrželi se: 

0 
 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

 

11. Vyjádření ke stavbě rodinného domu na poz. Parc. Č. 19/32, v k.ú. Nová Ves II 
Dne 16. 11. 2018 byla obecnímu úřadu doručena žádost pana Zdeňka Háby o vyjádření ke stavbě rodinného domu na poz. parcele 

č. 19/32 v k.ú. Nová Ves II . Vzhled domu není dle názoru starosty v souladu s územním plánem obce. 

 

Návrh usnesení č 9: 

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje stavbu rodinného domu na poz. parcele č. 19/32 v k.ú. Nová Ves  II. 
              

Výsledek hlasování: Pro: 

0 

 Proti: 

8 

 

 Zdrželi se: 

1 
 

 

Usnesení č. 9 nebylo schváleno.  
 

12. Diskuze 
Zastupitelka Houdková se dotazuje na možnost pořízení další nádoby na směsný komunální odpad z důvodu nedostačující 

kapacity současné nádoby. Starosta vyzývá zastupitelku Houdkovou, aby se stavila v kanceláři OÚ a její žádost bude řešena 

individuálně. 

 

13. Závěr 
Zasedání skončeno v 20:30 hod. 

 

Přílohy zápisu: 



1) Prezenční listina 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.11.2018 

Zapisovatelka: Markéta Reichová 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

Starosta :      ..........................................   razítko obce 

 


