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 35. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY,
konaného dne 14. 2. 2022 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 7. 2.
2022 do 14. 2. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni:

Eva Albrechtová, Blanka Apltauerová, Dagmar Houdková, Markéta Reichová, Jiří Mokošín

Omluveni:

Jan Hanuš, Miloš Martínek, Milan Kubelka, Pavel Svatoň

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. 14. – Projednání a
schválení: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby IV-12-6030575/2,
SS 100, parc. č. 33/5 kú. Rostoklaty. Další návrhy nejsou podány.
Ověřovatelem zápisu byla určena p. Albrechtová

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 15.12.2021
4. Projednání a schválení: Podpisu Smlouvy o spolupráci mezi obcemi
5. Projednání a schválení: OZV o stanovení obecního systému obecního hospodářství
6. Projednání a schválení: Finančního daru Mysliveckému spolku
7. Projednání a schválení: Finančního daru Sboru dobrovolných hasičů
8. Projednání a schválení: Finančního daru TJ Rostoklaty
9. Projednání a schválení: Dohody o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby NYKOS a.s.
10. Projednání a schválení: Ceníku pronájmu kulturního domu
11. Projednání a schválení: Ceníku pronájmu kostela sv. Martina
12. Projednání a schválení: Návrhu na změnu územního plánu obce Rostoklaty
13. Projednání a schválení: Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s MM Major s.r.o. k zakázce „SO 115 - chodník podél
III/1131 II“
14. Projednání a schválení: Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
IV-12-6030575/2, SS100, parc. č. 33/5 kú. Rostoklaty
15. Diskuze
16. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 15.12.2021:
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Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 15.12.2021:
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.2 bylo schváleno.
4. Projednání a schválení Podpisu Smlouvy o spolupráci mezi obcemi
Jedná se o smlouvu připravenou Mgr. Zhřívalovou. Smlouva o spolupráci se uzavírá po vzájemné dohodě mezi
obcemi za účelem společného pořádání kulturních a společenských akcí a zajištění jejich financování. Jedná se o
dohodu mezi obcemi Rostoklaty, Břežany II, Tismice a Přišimasy.

Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis Smlouvy o spolupráci mezi obcemi
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Projednání a schválení OZV o stanovení obecního systému obecního hospodářství
OZV byla schválena Ministerstvem vnitra.

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: OZV o stanovení obecního systému obecního
hospodářství
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.4 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení Finančního daru Mysliveckému spolku

Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Finanční dar ve výši 30.000,-Kč Mysliveckému spolku
Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.5 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Finančního daru Sboru dobrovolných hasičů

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Finanční dar ve výši 45.000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.6 bylo schváleno.
8. Projednání a schválení Finančního daru TJ Rostoklaty
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Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Finanční dar ve výši 35.000,- Kč TJ Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.7 bylo schváleno.
9. Projednání a schválení Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby NYKOS a.s.
Jedná se o poskytnutí jednorázové slevy v souvislosti s nakládáním s papírem. Vzhledem k tomu, že v roce 2021
došlo k mimořádnému skokovému vzrůstu ceny papíru na trhu druhotných surovin, zhotovitel v rámci reciprocity
poskytuje jednorázovou slevu z ceny za služby ve výši 950,- Kč/t x množství převzatého separovaného papíru za
rok 2021.

Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
NYKOS a.s.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.8 bylo schváleno.
10. Projednání a schválení Ceníku pronájmu kulturního domu
Ceník za pronájem kulturního domu je sestaven s ohledem na skutečnost, že pronajímatelem je Obec Rostoklaty
a současně reflektuje na vzrůst cen energií.

Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Ceník pronájmu kulturního domu platný od 15.2.2022
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.9 bylo schváleno.
11. Projednání a schválení Ceníku pronájmu kostela sv. Martina
Aktualizace ceníku z 4/2016.

Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Ceník pronájmu kostela sv. Martina platný od 15.2.2022
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.10 bylo schváleno.
12. Projednání a schválení Návrhu na změnu územního plánu obce Rostoklaty
Jedná se o umožnění výstavby rodinných domů v ploše cca 0,44 ha, lokalita navazuje na obytnou zástavbu
V loučkách. Žadatel žádá o změnu funkčního využití na „BI“ bydlení příměstské, zahrnuje výstavbu komunikací a
inženýrských sítí.

Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na změnu územního plánu obce Rostoklaty parc. č.
649 kú Rostoklaty. Před závěrečným projednáním nového územního plánu obce Rostoklaty vyhlásí obec
Rostoklaty místní referendum, kde si občané obce odhlasují nebo zamítnou zařazení této lokality do
zastavitelného území obce.
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.11 bylo schváleno.
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13. Projednání a schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s MM Major s.r.o. k zakázce „SO 115 chodník podél III/1131 II“
Jedná se Dodatek č. 3 zahrnující drobné stavební úpravy na objektu SO 115. Úprava se týká zrušení vjezdu u ČP
17. Cena díla se navyšuje o 18.190,82 Kč bez DPH.

Návrh usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s MM Major s.r.o. k
zakázce „SO 115 - chodník podél III/1131 II“
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.12 bylo schváleno.
14. Projednání a schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby IV-12-6030575/2 parc. č. 33/5 kú. Rostoklaty
Jedná se o věcné břemeno zřizované mj. na pozemku 459/1

Návrh usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby IV-12-6030575/2, SS100, parc. č. 33/5 kú. Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

5

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.13 bylo schváleno.
15. Diskuze
V diskuzi se přihlásil starosta obce a informoval, že byl převzat do majetku obce nový dopravní automobil pro
JSDH Rostoklaty.
Dále navrhl obnovení kulturních akcí a divadelních představení. Zastupitelé s jeho návrhem souhlasí.
16. Závěr
Zasedání skončeno v 19:30 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:

15. 2. 2022
Markéta Reichová

Eva Albrechtová

……………….……

Blanka Apltauerová

…………………….

Jiří Mokošín

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

razítko obce
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