
  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 11. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 

4.11.2019 od 19:00 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 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 

25.10.2019 do 4.11.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Přítomni: Eva Albrechtová, Blanka Apltauerová, Jan Hanuš, Dagmar Houdková, Jiří Mokošín,  

  Markéta Reichová, Pavel Svatoň, , Miloš Martínek (příchod 19:45) 

 

Omluveni :  Milan Kubelka 

 

Hosté:  Josef Novák, Radka Nováková, Josef Lukáš, 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. Zastupitelka Apltauerová navrhla doplnění bodu 

Revokace usnesení č. 4 ze 3. zasedání ZO konaného dne 28.1. 2019. Bod Revokace usnesení č. 4 ze 3. 

zasedání ZO konaného dne 28.1. 2019 byl doplněn na program jednání pod číslem 6. 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 9.10.2019 
 4

4. Informace o činnosti OÚ 
 5

5. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Revitalizace vodních nádrží 

    v obci Rostoklaty“ 
 6

6. Projednání a schválení: Revokace usnesení č. 4 ze 3. zasedání ZO konaného dne 28.1. 2019 
 7

7. Projednání a schválení: Výše odměn neuvolněných zastupitelů dle NV č. 318/2017 Sb. 
 8

8. Projednání a schválení: Žádost o souhlas s připojením novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 

    11/7 v k.ú. Nová Ves II na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. 
 9

9. Projednání a schválení: Žádost o vyjádření ke stavbě/ souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku  

    parc. č. 11/7 v k.ú. Nová Ves II. 
 1

10. Projednání a schválení: Rozpočtového opatření č. 2 



 1

11. Projednání a schválení: Žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky rodinného domu číslo popisné  

      132 na pozemku parc. č. 46/6 v k.ú. Rostoklaty a následné připojení na veřejnou kanalizační síť. 
 1

12. Projednání a schválení: Bezúplatného převodu pozemku KN č. 433/4, zapsaném na listu vlastnictví č. 

      60000 pro katastrální území Rostoklaty, obec Rostoklaty v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním  

      úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví České republiky – ÚZSVM 

      do vlastnictví Obce Rostoklaty.¨ 
 1

13. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem 

      “Výběr poskytovatele služeb manažerského řízení při podání žádosti o dotaci na MAS Pošembeří na 

      realizaci Územních systémů ekologické stability“ 
 1

14. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem 

      „Výběr zhotovitele projektu pro realizaci Územních systémů ekologické stability“ 
 1

15. Projednání a schválení: Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018 uzavřenou se společností  

      SWIETELSKI stavební s. r.o. 
 1

16. Projednání a schválení: „Smlouvy o poskytování poradenských služeb“ se společností Enovation  

      services s.r.o. při podání žádosti o dotaci na projekt realizace Územních systémů ekologické stability. 
 1

17. Diskuze 
 1

18. Závěr 
                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 9.10.2019: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 9.10.2019:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
5 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Albrechtová 

Houdková 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

● Dne 14.10. 2019 proběhlo předání stavby s odstraněním vad, stavba „Chodníky Rostoklaty SO 121,  
SO 134 a SO 137.“ 

● Dne 15.10. 2019 podána Žádost o finanční příspěvek na SFDi na Výstavbu chodníku v Nové Vsi II, 

stavební objekt SO 115. 
● Ve dnech 11. – 13. 10. proběhla revize komínů přihlášených nemovitostí v Rostoklatech a Nové Vsi II. 
● Dne 23.10. proběhl kontrolní den na místě realizace lokálních biocenter BC4, BC6 v k.ú. Nová Ves II a 

BC2A v k.ú. Rostoklaty. 
● 24.10. 2019 Proběhl dílčí audit, kontrolu provedla auditorka společnosti  

AUDIT & CONSULTING s r.o. 

● 26.10. 2019 Proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
● 31.10. 2019 Proběhlo Podzimní seniorské setkání 
● 2.11. 2019 Obec pořádala zájezd do Divadla Horní Počernice na představení Hašler 

  

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení Výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce „Revitalizace vodních nádrží 

v obci Rostoklaty“ 

K podání nabídky byli osloveni tři dodavatelé, nabídku poslali všichni oslovení. Nejvýhodnější nabídku 

podala firma POPR spol. s r.o. ve výši 564.000 Kč bez DPH. 

 



Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Revitalizace vodních nádrží v obci Rostoklaty“ společnost POPR s r.o. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Revokace usnesení č. 4 ze 3. zasedání ZO konaného dne 28.1. 2019 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty na svém 3. zasedání konaném dne 28. 1. 2019 rozhodlo o výši odměn pro 

neuvolněné zastupitele. Výše odměn byla chybně stanovena., částka neodpovídala velikosti obce Rostoklaty, 

tedy obce o počtu obyvatel od 301 do 600 obyvatel. Kompenzace proběhne formou srážek z odměn 

neuvolněných zastupitelů za měsíc listopad 2019 a prosinec 2019. 

 

Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Revokaci usnesení č. 4 ze 3. zasedání ZO konaného 

dne 28.1. 2019 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Výše odměn neuvolněných zastupitelů dle NV č. 318/2017 Sb. 

Od 1.1.2019 vešla v platnost Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s  názvem Výše odměn uvolněných 

členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč. 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výši odměn neuvolněných zastupitelů dle NV č. 

318/2017 Sb. a to konkrétně neuvolněný člen zastupitelstva 1 316,- Kč, člen výboru zastupitelstva 2 193,- 

Kč, předseda výboru zastupitelstva 2 631,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Žádost o souhlas s připojením novostavby rodinného domu na pozemku parc. 

č. 11/7 v k.ú. Nová Ves II na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. 

Zastupitelstvu nebyla předložena úplná projektová dokumentace. 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádosti o souhlas s připojením novostavby 

rodinného domu na pozemku parc. č. 11/7 v k.ú. Nová Ves II na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

6 Zdrželi se: 

 

Martínek, 

Mokošín 

Usnesení č.6 nebylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Žádost o vyjádření ke stavbě/ souhlas s výstavbou rodinného domu na 

pozemku parc. č. 11/7 v k.ú. Nová Ves II. 

Zastupitelstvu nebyla předložena úplná projektová dokumentace. 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádosti o vyjádření ke stavbě/ souhlas s výstavbou 

rodinného domu na pozemku parc. č. 11/7 v k.ú. Nová Ves II. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

8 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.7 nebylo schváleno.  
 



10. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 

Rozpočtové opatření č. 2 se týká přesunu finančních prostředků určených k rekonstrukci chodníků 

v rozpočtu obce pro rok 2019 z položky běžných výdajů na položku kapitálových výdajů. Finanční výbor 

schválil rozpočtové opatření č. 2 doporučuje je ke schválení. 

 

Návrh usnesení č.8: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Rozpočtové opatření č. 2 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Martínek 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky rodinného domu číslo popisné 

132 na pozemku parc. č. 46/6 v k.ú. Rostoklaty a následné připojení na veřejnou kanalizační síť. 

Zastupitelstvu nebyla předložena projektová dokumentace + návrh na řešení poplatku za dodatečné napojení 

a zhodnocení. 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky 

rodinného domu číslo popisné 132 na pozemku parc. č. 46/6 v k.ú. Rostoklaty a následné připojení na 

veřejnou kanalizační síť. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

5 Zdrželi se: 

 

Martínek, 

Mokošín, 

Apltauerová 

Usnesení č.9 nebylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Bezúplatného převodu pozemku KN č. 433/4, zapsaném na listu vlastnictví č. 

60000 pro katastrální území Rostoklaty, obec Rostoklaty v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví České republiky – ÚZSVM 

do vlastnictví Obce Rostoklaty.¨ 

Pozemek č. 433/4 v k.ú. Rostoklaty není v současné době v majetku obce Rostoklaty, je v majetku ÚZSVM. 

Na pozemku je místní komunikace, chodník, VO, pod komunikací jsou uloženy inženýrské sítě. ÚZSVM 

nabídl obci Rostoklaty bezúplatný převod pozemku do majetku obce. 

 

Návrh usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Bezúplatný převod pozemku KN č. 433/4, zapsaném 

na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Rostoklaty, obec Rostoklaty v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví České 

republiky – ÚZSVM do vlastnictví Obce Rostoklaty.¨ 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem “Výběr 

poskytovatele služeb manažerského řízení při podání žádosti o dotaci na MAS Pošembeří na realizaci 

Územních systémů ekologické stability“ 

Bylo vyzváno 7 dodavatelů, cenovou nabídku poslali tři dodavatelé. Nejvýhodnější nabídku poslala 

společnost Enovation services s.r.o. 

 

Návrh usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výsledek výběrového řízení na zakázku malého 

rozsahu s názvem “Výběr poskytovatele služeb manažerského řízení při podání žádosti o dotaci na MAS 

Pošembeří na realizaci Územních systémů ekologické stability“ 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

8 

Usnesení č.11 nebylo schváleno.  



 

14. Projednání a schválení Výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Výběr 

zhotovitele projektu pro realizaci Územních systémů ekologické stability“ 

Byli osloveni čtyři dodavatelé, nejvýhodnější nabídku poslal pan Ing. František Moravec s částkou 55.000 

Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení č.12: 

Bod byl pro bezpředmětnost z hlasování vypuštěn 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.12 nebylo projednáno.  
 

15. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018 uzavřenou se společností 

SWIETELSKI stavební s. r.o. 

Jedná se o dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12. 2018. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení 

článku IV. Cena za Dílo a platební podmínky. Cena díla dle SoD byla původně 3.134.708,8 Kč bez DPH. 

Dle Dodatku č. 1 bude cena díla 3.006.140,04 Kč bez DPH. Cena je stanovena na základě výsledků 

zadávacího řízení a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na 

předmět plnění podle této Smlouvy a z objemu skutečně provedených prací na díle doložených geodetickým 

zaměřením skutečného provedení stavby. 

 

Návrh usnesení č.13: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018 

uzavřenou se společností SWIETELSKI stavební s. r.o. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Martínek 

Apltauerová 

Usnesení č.13 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení „Smlouvy o poskytování poradenských služeb“ se společností Enovation 

services s.r.o. při podání žádosti o dotaci na projekt realizace Územních systémů ekologické stability. 

 

 

Návrh usnesení č.14: 

Bod byl pro bezpředmětnost z hlasování vypuštěn 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.14 nebylo projednáno.  
 

 

16. Diskuze 

V diskuzi se byl vznesen dotaz na zajištění obsluhy čistírny odpadních vod v budoucnu. Obsluha ČOV 

bude zajištěna i nadále ve stávajícím režimu.  

Další dotaz se týkal plánovaných projektů v budoucnu. Výhledově se plánuje nákup úsporných LED 

svítidel a výměna stávajících výbojek. Příslib akce je  - zlepšení kvality osvětlení + úspora peněz na 

provoz. Další akcí je podaná žádost o dotaci na výstavbu chodníků v NVII. Podání žádosti o dotaci na 

vybudování autobusové zastávky “Malčev”, uvažuje se o dotaci na multifunkční hřiště: Zvažuje se o 

rekonstrukci/přestavbě budovy v NVII č.p. 26. O využití této budovy ještě není zcela rozhodnuto a je v 

řešení více možností jak s budovou naložit (školka, byty pro seniory, kulturní dům, knihovna atp..). 

 

17. Závěr 

Zasedání skončeno ve 20:40 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 25.11.2019. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 



 

Zápis byl vyhotoven dne:  4.11.2019 
Zapisovatelka:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


