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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 13. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 

16.12.2019 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 9.12.2019 do 

16.12.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Přítomni: Blanka Apltauerová, Jan Hanuš, Dagmar Houdková, Miloš Martínek, Jiří Mokošín, Milan Kubelka, 

Markéta Reichová, Pavel Svatoň. 

 

Omluveni :  Eva Albrechtová 

 

Hosté:  Josef Novák, Radka Nováková, 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. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 25.11.2019 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení: Rozpočtu 2020 
6. Projednání a schválení: Individuálního příslibu 2020 
7. Projednání a schválení: Limitovaného příslibu 2020 
8. Projednání a schválení: Střednědobého výhledu 2021-2023 
9. Projednání a schválení: Komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod 

pro období 2020-2024. 
10. Projednání a schválení: Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP 

Český Brod na období 2020-2021. 
11. Projednání a schválení: Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 obce Rostoklaty o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 
12. Projednání a schválení: Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 obce Rostoklaty o místním poplatku ze psů. 
13. Projednání a schválení: Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 obce Rostoklaty o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem obce Rostoklaty. 
14. Projednání a schválení: Dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000074 společnosti Nykos. 

15. Projednání a schválení: Podnětu na zpracování Územního plánu Rostoklaty 

16. Volba určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Rostoklaty pro volební období 2020-2022 

17. Projednání a schválení: Zadání a vyhlášení veřejné zakázky o výběru autorizovaného architekta pro pořízení 

územního plánu Rostoklaty. Projednání a schválení: Podnětu na zpracování Územního plánu obce Rostoklaty Projednání a schválení: Podnětu na zpracování Územního plánu obce Rostoklaty 

18. Diskuze 
19. Závěr 
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Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 25.11.2019: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 25.11.2019:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

● 27.11. Kontrola biocenter 

● 4.12. Rozsvícení vánočního stromu NV II 

● 8.12. Mikulášská besídka 

● 8.12. Rozsvícení vánočního stromku Rostoklaty 

● 10.12. Závěrečná prohlídka stavby- kolaudace-  „Chodníky Rostoklaty SO 131, 134 a 137“ 

 

 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 
 

5. Projednání a schválení Rozpočtu 2020 

 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Rozpočet 2020 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2020 

Jedná se o záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku. Schvaluje ho příkazce operace a 

správce rozpočtu. Použije se v případě že je znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace. Finanční výbor 

doporučil Individuální příslib ke schválení. 

 

Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Individuální příslib 2020 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2020 

Jedná se o záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku. Schvaluje ho příkazce operace a 

správce rozpočtu. Použije se v případě že není znám věřitel a výše výdaje u konkrétní výdajové operace. Dále se musí 

jednat o málo rizikové operace, které vyplývají z běžných provozních potřeb. Schvaluje se jako souhrnný limit výdajů 

na danou věc v daném období. Finanční výbor doporučil Limitovaný příslib ke schválení. 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Limitovaný příslib 2020 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Střednědobého výhledu 2021-2023 



Stránka 3 z 5 
 

Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, slouží 

pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů 

a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 

Střednědobý výhled rozpočtu prognózuje hospodaření obce ve zjednodušené podobě, obsahuje souhrnné ukazatele: 

celkové příjmy, výdaje, pohledávky a závazky o dlouhodobě realizovaných záměrech. 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Střednědobý výhled 2021-2023 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Komunitního plánu sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český 

Brod pro období 2020-2024. 

Z těchto dokumentů nevyplývá pro obce žádný finanční závazek. Byly zpracovány v rámci projektu financovaného z 

Operačního programu Zaměstnanost a v tomto projektu se počítalo s rozšířením komunitního plánování na celé území 

ORP. Z tohoto důvodu byla prováděna dotazníková šetření zaměřená na potřeby v sociálních službách ve všech 

obcích ORP a také vznikl závazek, že se vytvořené dokumenty projednají a schválí v obecních zastupitelstvech do 

konce roku 2019. Rozšíření komunitního plánování na celé území ORP mělo identifikovat potřeby v sociální oblasti v 

jednotlivých obcích a také mělo obcím pomoci při naplňování jejich povinnosti dle zákona o sociálních službách, kdy 

dle § 94 tohoto zákona má obec zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na 

svém území a zajišťovat dostupnost o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. Plán 

obsahuje základní demografické a sociální charakteristiky území ORP Český Brod, výstupy ze dvou dotazníkových 

šetření, přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb, popis pokrytí území službami a finanční náklady na 

vybrané sociální služby. Návrhová část je rozčleněna do čtyř oblastí: Oblast 1 - Společné cíle sociálních služeb, 

Oblast 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením, Oblast 3 – Rodina, děti a mládež, Oblast 4 – Osoby v krizi a 

osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Komunitní plán sociálních a návazných služeb pro správní 

obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Martínek 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP 

Český Brod na období 2020-2021. 

Akční plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro správní obvod ORP Český Brod na 

období 2020-2021 je prováděcím dokumentem ke Komunitnímu plánu sociálních a návazných služeb pro správní 

obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024. 

 

Návrh usnesení č.8: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro 

správní obvod ORP Český Brod na období 2020-2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Martínek 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 obce Rostoklaty o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Dne 15. října 2019 byla schválena novela č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vedenou pod sněmovním tiskem č. 286, která má nabýt účinnosti dnem 1.ledna 2020. Tato skutečnost se promítá do 

nutnosti úprav stávajících OZV o místních poplatcích ze strany obce tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly 

změněnému znění zákona o místních poplatcích. 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 obce Rostoklaty o 
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místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 obce Rostoklaty o místním poplatku ze psů. 

Dne 15. října 2019 byla schválena novela č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vedenou pod sněmovním tiskem č. 286, která má nabýt účinnosti dnem 1.ledna 2020. Tato skutečnost se promítá do 

nutnosti úprav stávajících OZV o místních poplatcích ze strany obce tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly 

změněnému znění zákona o místních poplatcích. 

 

Návrh usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 obce Rostoklaty o 

místním poplatku ze psů. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 obce Rostoklaty o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem obce Rostoklaty. 

Dne 15. října 2019 byla schválena novela č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vedenou pod sněmovním tiskem č. 286, která má nabýt účinnosti dnem 1.ledna 2020. Tato skutečnost se promítá do 

nutnosti úprav stávajících OZV o místních poplatcích ze strany obce tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly 

změněnému znění zákona o místních poplatcích. 

 

Návrh usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 obce Rostoklaty o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem obce Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000074 společnosti Nykos 

 

 

Návrh usnesení č.12: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2991000074 

společnosti Nykos. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Martínek 

Usnesení č.12 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení podnětu na zpracování územního plánu Rostoklaty. 

Markéta Reichová přednesla návrh na zpracování územního plánu Rostoklaty. Současný územní plán má platnost 

pouze do roku 2023 a je potřeba zpracovat nový, nebo aktualizovat stávající. Na zpracování je v současné době 

vypsána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro zpracování nového územního 

plánu. 

 

Návrh usnesení č.13: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: podání podnětu pro zpracování nového Územního plánu obce 

Rostoklaty. 
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Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.13 bylo schváleno.  
 

 

16. Volba určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce Rostoklaty pro volební období 2020-2022. 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci určeného zastupitele pro pořízení nového Územního 

plánu obce Rostoklaty. Byly podány následující návrhy: starosta Jiří Mokošín navrhl zvolit do funkce určeného 

zastupitele pro volební období 2020-2022 Markétu Reichovou.  

 

Návrh usnesení č.14: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Markétu Reichovou jako určeného zastupitele pro pořizování nového 

Územního plánu obce Rostoklaty pro volební období 2020-2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.14 bylo schváleno.  
 

17. Projednání a schválení: Vyhlášení veřejné zakázky pro výběr autorizovaného architekta pro pořízení nového 

Územního plánu obce Rostoklaty. 

Markéta Reichová pověří JUDr. Hanu Němečkovou administrací veřejné zakázky pro výběr autorizovaného 

architekta pro zpracování nového Územního plánu obce Rostoklaty. 

 

Návrh usnesení č.15: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vypracování a podání výzvy veřejné zakázky pro výběr autorizovaného 

architekta pro zpracování územního plánu obce Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.15 bylo schváleno.  
 

 

18. Diskuze 

Zastupitel Martínek poděkoval organizátorům za dobře připravenou akci Mikulášská besídka.  

 

19. Závěr 

Zasedání skončeno ve 19:30 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 27.1.2020. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  17.12.2019 
Zapisovatelka:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


