
  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 12. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 

25.11.2019 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 

15.11.2019 do 25.11.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

  Jiří Mokošín, Milan Kubelka, Markéta Reichová, Pavel Svatoň. 

 

Omluveni :  

 

Hosté:  Josef Novák, 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. Další návrhy nejsou podány. 

 

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

  
 P

Program : 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 4.11.2019 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení: Smlouvy na revitalizaci vodních nádrží (POPR s.r.o.) 
6. Projednání a schválení: Žádosti 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. 
7. Projednání a schválení: Výše poplatků za svoz komunálního odpadu za rok 2020. 
8. Projednání a schválení: Výše poplatků za psa na rok 2020. 
9. Projednání a schválení: Výše poplatků za stočné na rok 2020. 
10. Projednání a schválení: Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV – 12-6025453/2 (distribuční zařízení spol. ČEZ) 
11. Projednání a schválení: Inventarizační komise 
12. Projednání a schválení: Změny funkce uvolněného starosty na neuvolněného. 
13. Projednání a schválení: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněného starosty. 
14. Projednání a schválení: Volby místostarosty 
15. Projednání a schválení: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněného místostarosty. 
16. Projednání a schválení: Volby člena finančního výboru. 
17. Diskuze 
18. Závěr 

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 4.11.2019: 



 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 4.11.2019:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Martínek, 

Kubelka 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

● 8.11. se konal Den světýlek 

● 9.11. se konala Svatomartinská slavnost 

● 13.11. proběhl kontrolní den na biocentrech BC4, BC6 v k.ú. Nová Ves II a na BC2A v k.ú. Rostoklaty 

● 14.11. Setkání starostů se zástupci firmy NYKOS – v reakci na nové poznatky zavedena služba svozu  

            listí od občanů, od roku 2020 bude přistaven kontejner na suť. 

 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení Smlouvy na revitalizaci vodních nádrží (POPR s.r.o.) 

 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu na revitalizaci vodních nádrží (POPR 

s.r.o.) 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Žádosti 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. 

 

 

Návrh usnesení č.4: 

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: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Albrechtová 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Výše poplatků za svoz komunálního odpadu za rok 2020. 

Starosta navrhuje nechat výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020 ve stejné výši jako v roce 

2019, a tou je částka  600 Kč za osobu na rok. 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výši poplatků pro rok 2020 za svoz komunálního 

odpadu  stanovenou na 600Kč na 1 osobu za 1 rok. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Výše poplatků za psa za rok 2020. 

Starosta navrhuje nechat výši plateb za psa stejnou, jako v roce 2019. Za prvního psa v nemovitosti 100 

Kč/rok, za druhého a každého dalšího 150 Kč/rok 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje poplatek 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.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Výše poplatků za stočné na rok 2020. 

Starosta navrhuje nechat výši poplatku stočného stejnou, jako v roce 2019. V roce 2019 byla výše poplatku 

za jednu osobu na jeden rok 1225 Kč (bez DPH). 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty 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.7 bylo schváleno.  
 

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

stavby č. IV – 12-6025453/2 (distribuční zařízení spol. ČEZ) 

 

 

Návrh usnesení č.8: 

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

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV – 12-6025453/2 (distribuční zařízení spol. ČEZ) 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Martínek, 

Apltauerová, 

Hanuš 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Inventarizační komise 

Starosta navrhuje za předsedu inventarizační komise Blanku Apltauerovou a za členy Evu Albrechtovou a 

Dagmar Houdkovou. Jmenované s navržením do funkce souhlasí. 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: členy inventarizační komise takto: Předseda Blanka 

Apltauerová a členové: Eva Albrechtová, Dagmar Houdková. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

 

Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Změny funkce uvolněného starosty na neuvolněného. 

Starosta obce žádá členy zastupitelstva obce o změnu uvolněného starosty obce na funkci neuvolněnou. 

Starosta obce žádá členy zastupitelstva o to, aby jako uvolněný starosta mohl skončit k 30. 11.2019 a od 

1.12.2019 vykonávat funkci starosty obce jako neuvolněný a to do konce volebního období. 

 

Návrh usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: změnu funkce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), § 84 odst. 2, písm. k, a k 30.11.2019 ruší funkci uvolněného starosty obce Jiřího 

Mokošína a s účinností od 1.12.2019 mění tuto funkci starosty na funkci neuvolněnou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněného starosty. 

Starosta navrhl aby jako neuvolněnému starostovi byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením 



vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována 

odměna ve výši 26.315 Kč, a to ode dne 1.12.2019.  

 

Návrh usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: výši odměny neuvolněnému starostovi v souladu s § 

72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, byla poskytována odměna ve výši 26.315 Kč, a to ode dne 1.12.2019 Před 

hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná 

stanoviska. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Volba místostarosty 

ZO byla podána rezignace místostarosty obce pana Milana Kubelky. Pan Kubelka žádá, aby mohl ve funkci 

místostarosty skončit k 30.11.2019. Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

neuvolněného místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Mokošín navrhl zvolit 

do funkce neuvolněného místostarosty Markétu Reichovou. 

 

Návrh usnesení č.12: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty volí od 1.12.2019 do funkce neuvolněné místostarostky Markétu Reichovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.12 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněného místostarosty. 

Starosta navrhl aby jako neuvolněnému místostarostovi byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a 

nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 

poskytována odměna ve výši 23.683 Kč, a to ode dne 1.12.2019.  

 

Návrh usnesení č.13: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: výši odměn neuvolněnému místostarostovi v souladu 

s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, byla poskytována odměna ve výši 23.683 Kč, a to ode dne 1.12.2019 Před 

hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná 

stanoviska. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
9 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.13 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení Volba člena finančního výboru. 

Markéta Reichová rezignuje na funkci člena finančního výboru k 30.11.2019. Starosta vyzval členy 

zastupitelstva k podávání návrhů na doplnění uvolněného místa člena finančního výboru. Byly podány 

následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Mokošín navrhl zvolit členem finančního výboru Dagmar 

Houdkovou. Další návrhy nejsou podány. Jmenovaná se navržením do funkce souhlasí. 

 

Návrh usnesení č.14: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty volí od 1.12.2019 do funkce člena finančního výboru Dagmar Houdkovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Houdková 

Usnesení č.14 bylo schváleno.  
 

 

17. Diskuze 

Zastupitel Martínek se zeptal, zda je v plánu přichystat silvestrovský ohňostroj. Starosta přítomné ujistil, že 



ohňostroj bude. Zastupitelka Apltauerová se zeptala, na který den se plánuje příprava akce „Mikulášská 

besídka“. Starosta přítomné vyzval, že uvítá napečení pohoštění a pomoc v kuchyni. Přípravný den v KD 

je naplánován na pátek dopoledne před akcí.  

 

18. Závěr 

Zasedání skončeno ve 20:34 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 16.12.2019. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  25.11.2019 
Zapisovatelka:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


