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 32. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY,
konaného dne 25. 10. 2021 od 18:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 18:34 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.
10. 2021 do 25. 10. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni:

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

Omluveni:

Blanka Apltauerová

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. 15 – Projednání a schválení: Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace,
bodu č. 16 - Projednání a schválení: Dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009689/DUS/042 s ČEZ Distribuce a.s.,
bodu č. 17 - Projednání a schválení: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-6009689/SOBS-VB/048 – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.,
bodu č. 18 – Projednání a schválení: Rozpočtového opatření č. 2 nad rámec schváleného rozpočtu.
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 29. 9. 2021
4. Projednání a schválení: Obecně závazné vyhlášky obce Rostoklaty č. 2/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
5. Projednání a schválení: Výše poplatků za psa za rok 2022
6. Projednání a schválení: Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu
7. Projednání a schválení: Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 u Ministerstva pro místní rozvoj –
Podpora obnovy a rozvoje venkova / Obnova místních komunikací – oprava komunikace SO 101 Rostoklaty a
SO 141 Nová Ves II
8. Projednání a schválení: Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 u Ministerstva pro místní rozvoj –
Podpora obnovy a rozvoje venkova / Rekonstrukce veřejných budov - na opravu podlahy Kulturního domu
Rostoklaty
9. Projednání a schválení: Vyjádření s napojením na tlakovou kanalizaci p.č. 650/2 k.ú. Rostoklaty
10. Projednání a schválení: Vyjádření k PD ke stavbě „Rodinný dům a objekt technického zázemí na pozemku
p.č. 650/2 k.ú. Rostoklaty
11. Projednání a schválení: Vítěze výzvy k provedení doplnění nacenění veřejné zakázky SO 115 – Chodník podél
III/1131 II (opakování části zakázky)
12. Projednání a schválení: Podpis smlouvy s vítězem doplnění veřejné zakázky SO 115 – Chodník podél
III/1131 II (opakování části zakázky)
13. Projednání a schválení: Zadání výběrového řízení na vybudování Nového veřejného osvětlení v obci
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Rostoklaty a Nová Ves II
14. Projednání a schválení: Počtu rezervovaných míst v nově vznikající škole Dobrovolný svazek obcí Český Brod
- Doubravčice
15. Projednání a schválení: Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace
16. Projednání a schválení: Dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009689/DUS/042 s ČEZ Distribuce a.s.
17. Projednání a schválení: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-6009689/SOBS-VB/048 – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
18. Projednání a schválení: Rozpočtového opatření č. 2 nad rámec schváleného rozpočtu
19. Diskuze
20. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 29.9.2021:
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 29.9.2021:
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.2 bylo schváleno.
4. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rostoklaty č. 2/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
OZV byla schválena Ministerstvem vnitra.

Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty č. 2/2021, o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Sazba poplatku činí 0,5128 Kč za l
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Projednání a schválení Výše poplatků za psa na rok 2022
Výši poplatku za psa za rok 2022 ve výši 100kč za jednoho psa a druhého a každého dalšího 150Kč

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výši poplatku za psa na rok 2022 ve výši 100kč za
jednoho psa a druhého a každého dalšího 150Kč
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.4 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu
Jedná se o aktualizaci tabulkové části investičních a neinvestičních nákladů

Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:
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Usnesení č.5 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 u Ministerstva pro místní
rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova / Obnova místních komunikací – oprava komunikace SO
101 Rostoklaty a SO 141 Nová Ves II
Jedná se o silnici v „západní“ ulici Rostoklatech a o silnici na návsi v Nové Vsi II.

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 u
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova / Obnova místních komunikací – oprava
komunikace SO 101 Rostoklaty a SO 141 Nová Ves II
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.6 bylo schváleno.
8. Projednání a schválení Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 u Ministerstva pro místní
rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova / Rekonstrukce veřejných budov - na opravu podlahy
Kulturního domu Rostoklaty
Dotace by byla použita na rekonstrukci podlahy v Kulturním domě v Rostoklatech.

Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 u
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova / Rekonstrukce veřejných budov - na opravu
podlahy Kulturního domu Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.7 bylo schváleno.
9. Projednání a schválení Vyjádření s napojením na tlakovou kanalizaci p.č. 650/2 k.ú. Rostoklaty

Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Souhlasného stanovisko s napojením na tlakovou
kanalizaci p.č. 650/2 k.ú. Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.8 bylo schváleno.
10. Projednání a schválení Vyjádření k PD ke stavbě „Rodinný dům a objekt technického zázemí na
pozemku p.č. 650/2 k.ú. Rostoklaty

Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Souhlas ksPD ke stavbě „Rodinný dům a objekt
technického zázemí na pozemku p.č. 650/2 k.ú. Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.9 bylo schváleno.
11. Projednání a schválení Vítěze výzvy k provedení doplnění nacenění veřejné zakázky SO 115 –
Chodník podél III/1131 II (opakování části zakázky)
Vítězem se stala společnost MM Milan Major s.r.o.

Návrh usnesení č.10:
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Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Vítěze výzvy k provedení doplnění nacenění veřejné
zakázky SO 115 – Chodník podél III/1131 II (opakování části zakázky), společnost MM Milan Major s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Martínek

Usnesení č.10 bylo schváleno.
12. Projednání a schválení Podpis smlouvy s vítězem doplnění veřejné zakázky SO 115 – Chodník
podél III/1131 II (opakování části zakázky)
Podpis se společností MM Milan Major s.r.o.

Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis dodatku s vítězem doplnění veřejné zakázky SO
115 – Chodník podél III/1131 II (opakování části zakázky) - MM Milan Major s.r.o. Celková cena díla se mění na
výši 1.362.040,- Bez DPH
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Martínek

Usnesení č.11 bylo schváleno.
13. Projednání a schválení Zadání výběrového řízení na vybudování Nového veřejného osvětlení v
obci Rostoklaty a Nová Ves II
Jedná se o lokalitu „Palace Reality“ v Rostoklatech a lokalitu „Urban“ v Nové Vsi II

Návrh usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Zadání výběrové řízení na vybudování Nového veřejného
osvětlení v obci Rostoklaty a Nová Ves II
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.12 bylo schváleno.
14. Projednání a schválení Počtu rezervovaných míst v nově vznikající škole Dobrovolný svazek obcí
Český Brod - Doubravčice

Návrh usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Počet (60 ks) rezervovaných míst v nově vznikající škole
Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.13 bylo schváleno.
15. Projednání a schválení Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace.
Dotace v maximální výši 300 000,- Kč na pořízení dopravního automobilu.

Návrh usnesení č.14:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.14 bylo schváleno.
16. Projednání a schválení Dohody o umístění stavby č. IE-12-6009689/DUS/042 s ČEZ Distribuce
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a.s..
Dočasné umístění stavby k opravě stávajícího VN.

Návrh usnesení č.15:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009689/DUS/042 s
ČEZ Distribuce a.s..
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.15 bylo schváleno.
17. Projednání a schválení: Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-6009689/SOBS-VB/048 – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
Nové VN

Návrh usnesení č.16:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IE-12-6009689/SOBS-VB/048 – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.16 bylo schváleno.
18. Projednání a schválení: Rozpočtového opatření č. 2 nad rámec schváleného rozpočtu.
Rozpočtové opatření bylo schváleno finančním výborem.

Návrh usnesení č.17:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Rozpočtové opatření č. 2 nad rámec schváleného
rozpočtu.
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.17 bylo schváleno.
19. Diskuze
V diskuzi se nikdo nepřihlásil.
20. Závěr
Zasedání skončeno ve 18:59 hod.
Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dne 29.11.2021.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

26. 10. 2021
Markéta Reichová

Ověřovatelem zápisu byl jmenován Pavel Svatoň
Ověřovatelé:

Starosta:

Jan Hanuš

……………….……

Pavel Svatoň

…………………….

Jiří Mokošín

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

razítko obce
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