
  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 17. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 22. 

6. 2020 od 19:26 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:26 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. 6. 2020 do 22. 6. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

  Jiří Mokošín, Milan Kubelka, Pavel Svatoň. 

 

Omluveni:  Markéta Reichová 

 

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 Jiří Mokošín navrhuje doplnit program jednání 

o bod č. 16. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Výměna 

svítidel v obci Rostoklaty, a bod č. 17. Projednání a schválení Smlouvy o dílo dle výsledku výběrového 

řízení na zakázku malého rozsahu Výměna svítidel v obci Rostoklat.  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 27.4.2020 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení: Smlouvy o zajištění povinné školní docházky. 
6. Projednání a schválení: Záměr č 1/2020. 
7. Projednání a schválení: Smlouvy o pronájmu pozemku 11/5 kú Nová Ves II. 
8. Projednání a schválení: Vyjádření k PD pro stavbu garáže v kú Nová Ves II parc.č. 19/29 a 19/30. 
9. Projednání a schválení: Vyjádření k architektonicko-urbanistické studii obytné zóny pro výstavbu RD 

v kú Nová Ves II na pozemcích č. 34/1, 35/2, st 22. 
10. Projednání a schválení: Vyjádření k závazku k následné péči o výsadbu dřevin. 
11. Projednání a schválení: Žádosti o umístění a vzhled domu na parc.č. 406/92 kú Rostoklaty. 
12. Projednání a schválení: Žádosti o umístění a vzhled domu na parc.č. 657/2 kú Rostoklaty. 
13. Projednání a schválení: Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova na výměnu 

svítidel VO v obci Rostoklaty. 
14. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na dodávku LED svítidel do 

obce Rostoklaty. 
15. Projednání a schválení: Kupní smlouvy s výhercem výběrového řízení na zajištění dodávky LED 

svítidel do obce Rostoklaty. 
16. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu Výměna svítidel v obci 

Rostoklaty. 
17. Projednání a schválení: Smlouvy o dílo dle výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

Výměna svítidel v obci Rostoklaty 



18. Diskuze 
19. Závěr 

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 27.4.2020: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 27.4.2020:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 

Martínek  

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

● 30. 4. 2020 proběhl poslední kontrolní den a závěrečná prohlídka na akci „Revitalizace 

vodních nádrží v obci Rostoklaty“ 

● 9.5. 2020 proběhl Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

● 11.5. 2020 podána žádost o dotaci na nákup dopravního automobilu pro JSDH Rostoklaty 

● 14.5. 2020 kontrolní den na  akci „Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II – Rostoklaty.“ 

● 20.5. 2020 předání staveniště na akci „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ 
● 2.6. 2020 podání čtyř žádostí o příspěvek  na MAS Pošembeří na rekonstrukci chodníků v obci 

Rostoklaty a jedné žádosti na výstavbu nové autobusové zastávky v obci Rostoklaty.  
● 11.6. 2020 Kontrolní den na Biocentrech BC2A, BC 4 a BC6. 
● 12.6. 2020 proběhla akce Noc kostelů 

● Obec Rostoklaty získala do majetku bezúplatným převodem pozemek č. 433/4 - komunikace 

a chodník u fotbalové hřiště. 

 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

19:35 Zastupitel Miloš Martínek odchází ze zasedání ZO za účelem prověření nevhodného chování      

mladistvých osob na dětském hřišti. 

 

 

5. Projednání a schválení Smlouvy o zajištění povinné školní docházky. 

 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o zajištění povinné školní docházky. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

19:40 na zasedání se vrací Miloš Martínek. 

  

6. Projednání a schválení Záměr č 1/2020. 

Pronájem obecního pozemku č 11/5 o výměře 133m2 kú Nová Ves II. 

 

Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Záměru č 1/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 

Martínek 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 



7. Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu pozemku 11/5 kú Nová Ves II. 

Smlouva o pronájmu s platností 1 kalendářní rok. 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o pronájmu pozemku 11/5 kú Nová Ves II. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 

Martínek 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Vyjádření k PD pro stavbu garáže v kú Nová Ves II parc.č. 19/29 a 19/30. 

Udělení souhlasu s výstavbou dvougaráže na pozemcích č. 19/29 a 19/30 kú Nová Ves II. 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Vyjádření k PD pro stavbu garáže v kú Nová Ves II 

parc.č. 19/29 a 19/30. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Vyjádření k architektonicko-urbanistické studii obytné zóny pro výstavbu RD 

v kú Nová Ves II na pozemcích č. 34/1, 35/2, st 22. 

Udělení kladného stanoviska k architektonicko-urbanistické studii obytné zóny. 

 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty se seznámilo se studií. 

Zastupitelé konstatovali, že ze studie není patrné, jak bude řešeno odkanalizování lokality, velikost nově 

vzniklých pozemků, zastavěnost pozemků, vzhled chodníků a VO. 

 

 

 

10. Projednání a schválení Vyjádření k závazku k následné péči o výsadbu dřevin. 

Jedná se o závazek k následné péči o vysázené dřeviny obecních pozemcích v k.ú. Nová Ves II. Pozemky 

jsou  v katastrální mapě vedené jako zeleň a ostatní plochy a byly při komplexních pozemkových úpravách 

vyčleněny jako vhodné k výsadbě zeleně. Výsadba by proběhla v listopadu 2020 ve spolupráci 

s Mysliveckým spolkem Rostoklaty a s dobrovolníky z řad veřejnosti. Sadební materiál pro výsadbu sežene 

nadace Sázíme stromy z.ú.  

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Závazek k následné péči o výsadbu dřevin. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Žádosti o umístění a vzhled domu na parc.č. 406/92 kú Rostoklaty. 

Schválení výjimky z obecných požadavků na využití území. Žadatel chce na pozemku  č. 406/92 stavět rodinný 

dům se zastavěností pozemku 24,8 %. 

 

Návrh usnesení č.8: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o umístění a vzhled domu na parc.č. 406/92 

kú Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

2 

Apltauerová 

Martínek 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Žádosti o umístění a vzhled domu na parc.č. 657/2 kú Rostoklaty. 



Projednání žádosti o změnu orientace domu u rohové stavební parcely. 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o umístění a vzhled domu na parc.č. 657/2 

kú Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
6 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

2 

Apltauerová 

Martínek 

Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova na výměnu 

svítidel VO v obci Rostoklaty. 

 

 

Návrh usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu 

obnovy venkova na výměnu svítidel VO v obci Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na dodávku LED svítidel do 

obce Rostoklaty. 

Výběrové řízení „Dodávka LED svítidel – veřejné osvětlení Rostoklaty“ zpracované JUDr. Hanou 

Němečkovou pro zajištění výměny stávajících svítidel za LED svítidla pro obec Rostoklaty. Nejnižší 

podanou nabídku zaslala společnost LAMBERGA s.r.o. s celkovou částkou 451.050,- Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky na 

dodávku LED svítidel do obce Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 

15. Projednání a schválení Kupní smlouvy s výhercem výběrového řízení na zajištění dodávky LED 

svítidel do obce Rostoklaty. 

Kupní smlouva se společností LAMBERGA s.r.o. jakožto výhercem vybraným na základě výběrového 

řízení „Dodávka LED svítidel – veřejné osvětlení Rostoklaty“ 

 

Návrh usnesení č.12: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Kupní smlouvu s výhercem výběrového řízení na 

zajištění dodávky LED svítidel do obce Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.12 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu Výměna svítidel v obci 

Rostoklaty. 

Starosta oslovil čtyři dodavatele, sešly se tři nabídky. Nejvýhodnější cenovou nabídku podaly Technické 

služby Český Brod v částce 132 992,- bez DPH. 

 

Návrh usnesení č.13: 

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

rozsahu Výměna svítidel v obci Rostoklaty. 

 



Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 

Martínek 

Usnesení č.13 bylo schváleno.  
 

17. Projednání a schválení: Smlouvy o dílo dle výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

Výměna svítidel v obci Rostoklaty. 

SoD s výhercem výběrového řízení na akci Výměna svítidel v obci Rostoklaty s firmou Technické služby 

Český Brod. 

 

Návrh usnesení č.14: 

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

rozsahu Výměna svítidel v obci Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 

Martínek 

Usnesení č.14 bylo schváleno.  
 

 
 

18. Diskuze 

Starosta poděkoval zastupitelce Apltauerové za osázení a údržbu truhlíků v oknech přízemí budovy OÚ. 

 

19. Závěr 

Zasedání skončeno ve 20:14 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:  29. 6. 2020 
Zapisovatel:   Pavel Svatoň 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


