
1 
 

  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 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY,  

konaného dne 27. 4. 2020 od 19:10 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 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. 4. 2020 do 27. 4. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

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

 

Omluveni:  Miloš Martínek 

 

Hosté:  

  

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. Starosta navrhuje doplnění programu jednání o bod č. 

15. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností POPR spol. s.r.o. a dále navrhuje 

doplnit program jednání o bod č. 16. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019. 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 24. 2. 2020 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení: Závěrečného účtu za rok 2019 
6. Projednání a schválení: Vyhlášky o místních komunikacích. 
7. Projednání a schválení: Pořízení textového a obrazového zpracování publikace o kostele sv. Martina v 

Rostoklatech 
8. Projednání a schválení: Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci do majetku Obce Rostoklaty - 

pozemková parcela 433/4 
9. Projednání a schválení: Žádosti o schválení územního souhlasu pro MAS Pošembeří na období 2021-

2027 
10. Projednání a schválení: Územního souhlasu k projektové dokumentaci vodovodní přípojky st. č. 151 kú 

Rostoklaty 
11. Projednání a schválení: Žádosti o udělení souhlasu s výstavbou rodinného domu na pozemku č. 11/9 kú 

NV II 
12. Projednání a schválení: Žádosti o udělení souhlasu s výstavbou rodinného domu na pozemku č. 11/8 kú 

NV II 
13. Projednání a schválení: Dodatku PID 
14. Projednání a schválení: Žádosti SDH Rostoklaty o podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního 

automobilu pro JSDH Rostoklaty. 
15. Projednání a schválení: Dodatku ke smlouvě o dílo se společností POPR s.r.o. 
16. Projednání a schválení: Účetní závěrky za rok 2019 
17. Diskuze 
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18. Závěr 
                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 24.2.2020: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 24.2.2020:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

 

● 5. a 19. 3. a 2.4. Proběhly kontrolní dny na akci Revitalizace vodních nádrží v obci Rostoklaty a Nová 

Ves II 

● 8. a 9. 4. proběhlo odbahnění rybníka v Rostoklatech ve spolupráci s místními spolky. 

● Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byly zrušeny akce Ukliďme Pošembeří, Sběr železného šrotu, Na 

kus řeči s Robertem Vano, Oslavy Dne Země na Klepci, divadelní představení „Na ostro“ – termín 

přeložen na 15. 5. 2021 

● Noc kostelů se uskuteční 12. 6. 2020 v omezeném rozsahu  

● S nejvyšší pravděpodobností se neuskuteční akce Dětský den a Vítání občánků. 

● OÚ zajistil nákup materiálu na výrobu roušek a nabídnul jej zájemcům z řad občanů. Dále koordinoval 

distribuci hotových roušek mezi občany od dobrovolných výrobců roušek z řad občanů. 

● OÚ nákupem u ZZN Polabí zajistil dezinfekční prostředek Anti- COVID a nabídl všem občanům, mezi 

zájemce bylo zatím rozvezeno cca 90 litrů dezinfekce.  

● OÚ zajištuje během nouzového stavu nezbytně nutné zásobování potravinami a léky u osamělých 

seniorů.  

 

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2019 

 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Závěrečný účet za rok 2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Vyhlášky o místních komunikacích. 

 

 

Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Vyhlášku o místních komunikacích. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Pořízení textového a obrazového zpracování publikace o kostele sv. Martina v 

Rostoklatech 

Samostatná publikace od Jana Psoty o kostele sv. Martina, počet stran cca 48. 

 

Návrh usnesení č.5: 
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Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Pořízení textového a obrazového zpracování 

publikace o kostele sv. Martina v Rostoklatech 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci do majetku Obce Rostoklaty - 

pozemková parcela 433/4 

Bezúplatný převod pozemku pod komunikací u hřiště do majetku obce Rostoklaty 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci do 

majetku Obce Rostoklaty - pozemková parcela 433/4 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Žádosti o schválení územního souhlasu pro MAS Region Pošembeří na období 

2021-2027 

Souhlas pro nové programové období 2021-2027 pro MAS Region Pošembeří zajišťující možnost realizace 

strategie místního rozvoje (dotační možnosti obcím, organizacím zřizovaných obcí, aj.) 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o schválení územního souhlasu pro MAS na 

období 2021-2027 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a schválení Územního souhlasu k projektové dokumentaci vodovodní přípojky st. č. 151 

kú Rostoklaty 

 

 

Návrh usnesení č.8: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Územní souhlas k projektové dokumentaci 

vodovodní přípojky st. č. 151 kú Rostoklaty 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Žádosti o udělení souhlasu s výstavbou rodinného domu na pozemku č. 11/9 

kú NV II 

Kolaudační souhlas s užíváním domu bude udělen až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

příjezdové komunikace. 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o udělení souhlasu s výstavbou rodinného 

domu na pozemku č. 11/9 kú NV II 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Žádosti o udělení souhlasu s výstavbou rodinného domu na pozemku č. 11/8 

kú NV II 
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Kolaudační souhlas s užíváním domu bude udělen až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním příjezdové 

komunikace. 

 

Návrh usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o udělení souhlasu s výstavbou rodinného 

domu na pozemku č. 11/8 kú NV II 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Dodatku PID 

Jedná se o dodatek upravující tarif jízdného a další podmínky přepravy. 

 

Návrh usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek PID. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

 

Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Žádosti SDH Rostoklaty o podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního 

automobilu pro JSDH Rostoklaty.  

JSDH Rostoklaty požádalo Obecní úřad o podání žádosti o dotaci na nákup nového automobilu. 

 

Návrh usnesení č.12: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost SDH Rostoklaty o podání žádosti o dotaci na 

pořízení dopravního automobilu pro JSDH Rostoklaty. V případě dofinancování se bude obec podílet 

maximálně do výše 100 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

Apltauerová 

Usnesení č.12 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností POPR s.r.o. 

Dodatek upravující článek IV. Cena o dílo a cenové podmínky a článek VI. Dodací podmínky, záruční lhůta. 

Ing. Hlavatý a Mgr. Zhřívalová nemá připomínek. 

 

Návrh usnesení č.13: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností POPR 

s.r.o. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

 

Usnesení č.13 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení Účetní závěrky za rok 2019 

 

 

Návrh usnesení č.14: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Účetní závěrku za rok 2019. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

 Zdrželi se: 

 

 

Usnesení č.14 bylo schváleno.  
 

 

16. Diskuze 

V diskuzi zmínil starosta, že svoz velkoobjemového odpadu proběhne prozatím v plánovaném termínu. 
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Konkrétní podoba akce se ještě před akcí upřesní. 

 

17. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:41 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dle potřeb. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  28. 4. 2020 
Zapisovatelka:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


