OBEC ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN
www. rostoklaty.cz
e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

TEL. 321 672 721
IČ : 00235709

Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 12. 10. 2020
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
5. 10. 2020 do 12. 10. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni:

Eva Albrechtová, Blanka Apltauerová, Dagmar Houdková, Miloš Martínek (příchod 19:10),
Markéta Reichová, Jiří Mokošín, Milan Kubelka,

Omluveni: Jan Hanuš, Pavel Svatoň
Hosté:

p. Šmejkal

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 bodu č. 8. – Projednání a
schválení: Žádosti o písemné vyjádření k ideové studii na zastavění části lokality „Na Pískách“ v k.ú.
Rostoklaty. Další návrhy nejsou podány.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání:

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 31.8. 2020
4. Informace o činnosti OÚ
5. Projednání a schválení: Žádosti o vydání souhlasného stanoviska se stavbou RD na pozemku 19/31 a 63 v
k.ú. Nová Ves II.
6. Projednání a schválení: Žádosti o částečnou demolici domu Nová Ves II č.p. 13.
7. Projednání a schválení: Podání výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem SO
115 – Chodník podél III/1131 – Nová Ves II.
8. Projednání a schválení: Žádosti o písemné vyjádření k ideové studii na zastavění části lokality „Na Pískách“
v k.ú. Rostoklaty.
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 31.8.2020:
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 31.8.2020:

0

Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.2 bylo schváleno.
4. Informace o činnosti OÚ:
● Příprava a zajištění Voleb do Senátu Parlamentu ČR a Voleb do zastupitelstva Stř. kraje
● Průběžná výměna svítidel VO v obou částech obce
● 3.9. 2020 Na kus řeči s Terezou Kostkovou
● 9.9. Kontrolní den na Biocentrech v k.ú. Rostoklaty a k.ú. Nová Ves II
● 9. 9. se uskutečnila akce Vítání občánků
● 14.9. 2020 zasedal Kontrolní výbor
Zastupitelé berou informace na vědomí.
5. Projednání a schválení Žádosti o vydání souhlasného stanoviska se stavbou RD na pozemku parc. č.
19/31 a pozemku parc.č. 63 v k.ú. Nová Ves II.
Jedná se novostavbu RD v lokalitě „Urban“ u ČOV.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o vydání souhlasného stanoviska se stavbou
RD na pozemku 19/31 a 63 v k.ú. Nová Ves II.
Výsledek hlasování:

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

Martínek

Usnesení č.3 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení Žádosti o částečnou demolici domu Nová Ves II č.p. 13.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o částečnou demolici domu Nová Ves II č.p.
13 a žádosti vyhovuje.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.4 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Podání výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
SO 115 – Chodník podél III/1131 – Nová Ves II.
Jedná se výběr zhotovitele na výstavbu chodníků v Nové Vsi II. Tak, aby se naplnila jedna z podmínek
dotace, musí být zhotovitel vybrán již v roce 2020. Administrací zakázky byla pověřena dr. Němečková.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce
malého rozsahu s názvem SO 115 – Chodník podél III/1131 – Nová Ves II. Zastupitelstvo obce s podáním
souhlasí.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.5 bylo schváleno.
8. Projednání a schválení Žádosti o písemné vyjádření k ideové studii na zastavění části lokality „Na
Pískách“ v k.ú. Rostoklaty.
Jedná se o studii zastavěnosti plochy pro 26 nových domů v západní části obce. Dle názoru vedení obce není
rozsah plánované výstavby v souladu s platným územním plánem obce. Dále zastupitelé upozornili na
nedostatečnou občanskou vybavenost obce, nedostatečnou kapacitu veřejného vodovodu a kapacitu ČOV.
P. Šmejkal představil zastupitelům své návrhy na řešení výše zmíněných problémů. Zastupitelé obce vzali
v úvahu všechny podněty a vzhledem k tomu, že tento bod byl předložen krátce před zasedáním

zastupitelstva, navrhl starosta Jiří Mokošín hlasovat o odložení hlasování o bodu č. 8. Starosta si vyžádá
územně plánovací informaci k řešené lokalitě.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o odložení hlasování o bodu č. 8: Žádosti o písemné vyjádření k
ideové studii na zastavění části lokality „Na Pískách“ v k.ú. Rostoklaty.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č.6 bylo schváleno.

9. Diskuze
V diskuzi se přihlásila zastupitelka p. Apltauerová s dotazem, kdy vyjde Rostoklatský Zvěstovatel. Starosta
uvedl, že vydání plánuje v průběhu měsíce října.
10. Závěr
Zasedání skončeno ve 19:40 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:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta :

13. 10. 2020
Markéta Reichová

Miloš Martínek

……………….……

Blanka Apltauerová

…………………….

Jiří Mokošín

..........................................

razítko obce

