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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 31. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, 

konaného dne 29. 9. 2021 od 18:00 hodin. 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 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 22. 
9. 2021 do 29. 9. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Přítomni: Eva Albrechtová, Blanka Apltauerová, Jan Hanuš, Dagmar Houdková, Miloš Martínek, Pavel 
Svatoň, Markéta Reichová, Jiří Mokošín, Milan Kubelka. 

 
Omluveni:    

 
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 bodu č. 12. – Návrh na pořízení 
změny Územního plánu obce Rostoklaty části pozemků č. 740, 433/2 a 433/30 k.ú. Rostoklaty, doplnění bodu č. 

13. - Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty poz. č 632 k.ú. Rostoklaty a doplnění bodu č. 

14. - Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty poz. č 462 a st. č. 31 k.ú. Nová Ves II. 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 Zastupitelstva Obce ze dne 30. 8. 2021 
4. Projednání a schválení: Dodatku č. 14 ke smlouvě na linku 426 dopravce ČSAD POLKOST – ukončení 

smlouvy 
5. Projednání a schválení: Dodatku č. 14 na linku 426 dopravcem OAD Kolín – navýšení výkonu 
6. Projednání a schválení: Jednorázové zmocnění starosty k přijímání darů u akce - Oprava kříže v Nové Vsi II 
7. Projednání a schválení: Podání žádosti o dotaci Národní sportovní agentury – Výzva č. 8/2021 Kabina 2021 

(obnova multifunkčního hřiště) 
8. Projednání a schválení: Záměru č. 7/2021 
9. Projednání a schválení: Podání žádostí u Státního pozemkového úřadu o bezúplatný převod pozemku č. 

433/30 k.ú. Rostoklaty 
10. Projednání a schválení: Vodovodní přípojky k parc. st. č. 87/1 k.ú. Rostoklaty 
11. Projednání a schválení: Návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty poz. č. 48/5 k.ú. Nová 

Ves II 
12. Projednání a schválení: Návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty části pozemků č. 740, 

433/2 a 433/30 k.ú. Rostoklaty 

13. Projednání a schválení: Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty pozemku č. 632 k.ú. 
Rostoklaty 

14. Projednání a schválení: Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty poz. č 462 a st.č. 31 k.ú. 
Nová Ves II. 

15. Diskuze 
16. Závěr 
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

                   
Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 
3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 30.8.2021: 

 
Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 30.8.2021:  

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  Zdrželi se: Kubelka, Svatoň 

 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 
 

 
4. Projednání a schválení Dodatku č. 14 ke smlouvě na linku 426 dopravce ČSAD POLKOST – 

ukončení smlouvy 

Jedná se o ukončení smlouvy s dopravcem ČSAD POLKOST. 
 

Návrh usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č. 14 ke smlouvě na linku 426 dopravce ČSAD 
POLKOST – ukončení smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

5. Projednání a schválení Dodatku č. 14 na linku 426 dopravcem OAD Kolín – navýšení výkonu 

Jedná se o navýšení služeb obslužnosti u OAD Kolín. 

 
Návrh usnesení č.4: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č. 14 na linku 426 dopravcem OAD Kolín – 
navýšení výkonu 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Jednorázové zmocnění starosty k přijímání darů u akce - Oprava kříže v 
Nové Vsi II 

Jedná se o jednorázové zmocnění k příjmu finančních darů k akci - Oprava kříže v Nové Vsi II. 

 
Návrh usnesení č.5: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Jednorázové zmocnění starosty k přijímání finančních 
darů u akce - Oprava kříže v Nové Vsi II 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Podání žádosti o dotaci Národní sportovní agentury – Výzva č. 8/2021 
Kabina 2021 (obnova multifunkčního hřiště) 

 

 
Návrh usnesení č.6: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání žádosti o dotaci Národní sportovní agentury – 
Výzva č. 8/2021 Kabina 2021 (Rekonstrukce multifunkčního hřiště). Obec Rostoklaty jako žadatel ve věci 
projektu „Rekonstrukce multifunkčního hřiště“ s využitím dotačního titulu Výzva č. 8/2021 – Kabina 2021 plně 



3 

podporuje realizaci akce a dále prohlašuje, že projektový záměr je v souladu s koncepčním směřováním rozvoje 
sportu dle Plánu rozvoje sportu obce Rostoklaty. Obec Rostoklaty souhlasí se spolufinancováním podílu žadatele 
na akci z vlastního rozpočtu. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Záměru č. 7/2021 
Jedná se o záměr k uzavření smlouvy mezi obcí jakožto majitelem pozemku a spolkem Traverza Rostoklaty z.s. o 

spoluužívání a údržbě sportoviště. 

 
Návrh usnesení č.7: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Záměr č. 7/2021 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Podání žádostí u Státního pozemkového úřadu o bezúplatný převod 

pozemku č. 433/30 k.ú. Rostoklaty  
Pozemek se nachází v zadní části hřiště – pruh podél pole, kde se nachází topolová alej, lavičky a lajna hřiště a 

přístřešky střídačky „domácí“, „hosté“. Záměrem obce je podat žádosti v souladu se zákonem č. 503/2012 § 7 –

bezúplatný převod. 
 

Návrh usnesení č.8: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání žádostí u Státního pozemkového úřadu o 
bezúplatný převod pozemku č. 433/30 v k.ú. Rostoklaty  

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a schválení Vodovodní přípojky k parc. st. č. 87/1 k.ú. Rostoklaty 
Jedná se o přípojku k domu v „původní zástavbě“ 

 
Návrh usnesení č.9: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Vodovodní přípojku k parc. st. č. 87/1 k.ú. Rostoklaty 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty poz. č. 48/5 

k.ú. Nová Ves II 
Oddělený pozemek o výměře 1095m2 pro stavbu rodinného domu v Nové Vsi II. 

 

Návrh usnesení č.10: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty 
poz. č. 48/5 k.ú. Nová Ves II dle m geom. Pl. Č. 198-30/2021 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se: Martínek 

 
Usnesení č.10 bylo schváleno.  

 
12. Projednání a schválení Návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty části pozemků 

č. 740, 433/2 a 433/30 k.ú. Rostoklaty  
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Jedná se o pozemky u hřiště v Rostoklatech. Výměra je cca 2300m2 kde by v budoucnu mohla vzniknout plocha 

pro výstavbu mateřské školky. Obec žádá o změnu využití ze sportoviště na plochy pro výstavbu veřejně 
prospěšné stavby – školky. 

 

Návrh usnesení č.11: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty 
části pozemků č. 740, 433/2 a 433/30 k.ú. Rostoklaty 
 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty pozemku č. 

632 k.ú. Rostoklaty 
Jedná se pozemek o výměře 1156m2 kde je v současnosti neevidovaný rybník. Obec v budoucnu plánuje buď 

obnovu rybníku, nebo výstavbu kompostárny pro obec Rostoklaty. Obec žádá o změnu využití z ostatní ploch na 
plochy pro rybník, kompostárnu, bioskládku.  

 

Návrh usnesení č.12: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty 
pozemku č. 632 k.ú. Rostoklaty 
 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se: Martínek 

 
Usnesení č.12 bylo schváleno.  
 

14. Projednání a schválení Návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty pozemku č. 

432 k.ú. Nová Ves II a pozemku parc. č. 31 v k.ú. Nová Ves II 
Jedná se pozemky o výměře 467m2 a 159m2 kde je v současnosti komerčně výrobní prostor. Obec v budoucnu 

plánuje výstavbu objektu občanské vybavenosti. Obec žádá o změnu využití z jiné plochy na objekt občanské 

vybavenosti. 
 

Návrh usnesení č.13: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Rostoklaty 
pozemku č. 462 k.ú. Nová Ves II a pozemku parc. č. 31 v k.ú. Nová Ves II. Změna z výrobně komerčních ploch 
na objekty občanské vybavenosti.  
 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.13 bylo schváleno.  
 

 
15. Diskuze 

V diskuzi se nikdo nepřihlásil. 

 
16. Závěr: 

Zasedání skončeno ve 18:44 hod.  
Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dne 25.10.2021. 

 

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

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  30. 9. 2021 
Zapisovatel:   Markéta Reichová 
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Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 
Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 
 

 
    

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


