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Zápis 

 z 23. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 1. 2021 

od 19:02 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 

18. 1. 2021 do 24. 1. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zapisovatelem byl 

určen Pavel Svatoň. 

 

 

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. 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 z 22. Zasedání ZO ze dne 14. 12. 2020 

4. Informace o činnosti OÚ 

5. Projednání a schválení: Kalkulace vodného Nová Ves II 

6. Projednání a schválení: Dofinancování rozdílu ceny mezi poskytnutou dotací a celkovou cenou 

dopravního automobilu pro JSDH Rostoklaty. 

7. Projednání a schválení: Dodatku č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

s Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o. 

8. Projednání a schválení: Dodatku č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

s ČSAD POLKOST, spol. s.r.o. 

9. Projednání a schválení: Ceníku hřbitovních služeb na pohřebišti Rostoklaty. 

10. Diskuze 

11. Závěr 

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení z 22. Zasedání ZO ze dne 14.12.2020: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení z ZO 14.12.2020:  



                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

  

● 18.12   proběhlo zasedání finančního a kontrolního výboru. 

Předsedkyně finančního výboru paní Blanka Apltauerová přečetla svojí zprávu a konstatovala, že 

proběhla namátková kontrola výdejových a příjmových dokladů, došlých a vydaných faktur a 

pokladny. Finanční výbor neshledal žádné nedostatky. 

Předseda kontrolního výboru Pavel Svatoň přečetl svoji zprávu. Kontrolní výbor provedl kontrolu 

plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce v období od 12.10. 2020 do 14.12.2020 a kontrolu 

plnění usnesení ze zasedání kontrolního výboru ze dne 14.9. 2020. Ze dne 16.12.2019 nebylo 

splněno usnesení č. 15 Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vypracování a podání výzvy veřejné 

zakázky pro výběr autorizovaného architekta pro zpracování územního plánu obce Rostoklaty. 

Vysvětlení starosty: Obec čeká na zadání územního plánu, o které bylo požádáno na MěÚ Český 

Brod Odbor stavebního a územního plánování.  

Ze dne 30.11. 2020 nebylo splněno usnesení č. 5: Záměr č.3 o prodeji pozemků 10/13 a 441/5 v k.ú 

Nová Ves II o výměře 12m2 za částku 1000Kč á m2. Ze stejného dne nebylo splněno usnesení č. 6: 

Záměr č.4 o prodeji pozemků 430/7 v k.ú Nová Ves II o výměře 289m2 za částku 1000,-K á m2. 

Vysvětlení starosty: Návrhy na vklad byly podány dne 20. 1. 2021, kupní cena za prodej pozemků 

byla uhrazena. 

 

● 24.12.  proběhla akce Betlémské světlo v kostele 

● 17.1.    OÚ zorganizoval antigenní testování 

 

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení: Kalkulace vodného Nová Ves II. 

Provozovatel veřejného vodovodu v naší části obce Nová Ves II nám předložil ke schválení a projednání 

návrh kalkulace ceny vodného pro rok 2021. 

Kalkulace vychází ze skutečných očekávaných nákladů v roce 2020. Proti ceně vodného v letošním roce 

došlo k navýšení o 12 Kč/m3. Navrhovaná cena činí 58,31 Kč/m3 bez DPH, tj. 64,14 Kč/m3 včetně DPH.  

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Kalkulaci vodného Nová Ves II, tj. 58,31 Kč/m3 bez 

DPH, tj. 64,14 Kč/m3 včetně DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení: Dofinancování rozdílu ceny mezi poskytnutou dotací a celkovou cenou 

dopravního automobilu pro JSDH Rostoklaty. 

Podmínkou dotace je schválení uhrazení plné výše rozdílu mezi pořizovací cenou automobilu a výši 

poskytnuté dotace. 

 

Návrh usnesení č.4: 

 Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje dofinancování rozdílů mezi celkovou cenou 

dopravního automobilu a poskytnutou dotací MV – GŘ HZS a Středočeského kraje – Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS do plné výše z rozpočtu obce.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

 Apltauerová 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení: Dodatku č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě s Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o.. 

 



Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podepsání dodatku č.12 ke smlouvě o závazku 

veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o.. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Martínek 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Dodatku č.12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

s ČSAD POLKOST, spol. s.r.o. 

 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podepsání Dodatku č.12 ke smlouvě o závazku 

veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ČSAD POLKOST, spol. s.r.o. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Martínek 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení: Ceníku hřbitovních služeb na pohřebišti Rostoklaty. 

 

Nový ceník hřbitovních služeb na pohřebišti Rostoklaty upravuje výši nájemného ze stávajících 4,- Kč za metr 

čtvereční na 5,- Kč za metr čtvereční. Položka služby (provoz a údržba pohřebiště) je stanovena na částku 

800,- Kč / 10 let shodně pro hroby, dvojhroby, hrobky, dvojhrobky a nově i pro urnová místa. Jednorázový 

poplatek za uložení urny zůstává na částce 50 Kč.  

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Ceník hřbitovních služeb na pohřebišti Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

10. Diskuze 

Předsedkyně inventarizační komise paní Blanka Apltauerová uvedla, že proběhla Inventarizace majetku 

k 31.12.2020. Inventarizace probíhala od 10.12. 2020 do 25. 1. 2021. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:52 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 22. 2. 2021. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  26. 1. 2021 
Zapisovatel:   Pavel Svatoň 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


