OBEC ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN
TEL. 321 672 721
www. rostoklaty.cz
e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČ: 00235709

Zápis

z 38. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY,
konaného dne 30. 5. 2022 od 19:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:04 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 23.
5. 2022 do 30. 5. 2022. 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. 10 - Projednání a
schválení: Souhlasu s výstavbou RD na parcele č. 697 k.ú. Nová Ves II a souhlas s připojením na obecní
kanalizaci
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 25.4.2022
4. Projednání a schválení: Protokolu o předání a převzetí projektu PRV č. SZIF 19/000/0431b/120/000064 s
názvem: „Realizace lokálních biocenter BC 4 a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty“
5. Projednání a schválení: Dohody o promítnutí palivového příplatku, spol. Nykos a.s.
6. Projednání a schválení: Návrhu na pořízení změny ÚP – parc. 86/8 k.ú. Nová Ves II
7. Projednání a schválení: Výběru vítěze veřejné zakázky - Vybudování nové autobusové zastávky v
Rostoklatech
8. Projednání a schválení: Podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky - Vybudování nové autobusové zastávky
v Rostoklatech
9. Projednání a schválení: Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
10. Projednání a schválení: Souhlasu s výstavbou RD na parcele č. 697 k.ú. Nová Ves II a souhlas s připojením
na obecní kanalizaci
11. Diskuze
12. Závěr
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 25.4.2022:
Návrh usnesení č. 2:
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Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 25.4.2022:
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.2 bylo schváleno.
4. Projednání a schválení Protokol o předání a převzetí projektu PRV č. SZIF
19/000/0431b/120/000064 s názvem: „Realizace lokálních biocenter BC 4 a BC 6 v k.ú. Nová Ves II.
a BC 2A v k.ú. Rostoklaty“
Výsadba byla realizována Státním pozemkovým úřadem. Investiční hodnota předávaných výsadeb ke dni předání
činí 5 717 043Kč (s DPH). Obec Rostoklaty je povinna dodržet závaznou lhůtu vázanosti na účel, tzn. neměnný
účel používání a řádná péče. Lhůta činí 5let od data které bude dodatečně písemně oznámeno.

Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Protokol o předání a převzetí projektu PRV č. SZIF
19/000/0431b/120/000064 s názvem: „Realizace lokálních biocenter BC 4 a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v
k.ú. Rostoklaty“
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Projednání a schválení Dohody o promítnutí palivového příplatku, spol. Nykos a.s.
Cena bude vázána na cenu dopravy, ze které palivový příplatek činí 13%. Příplatek bude fakturován na zvláštním
řádku faktury, tak aby byl identifikovatelný. Palivový příplatek byl sjednán při ceně nafty 44Kč/l, přičemž běžná
cena byla před skokovým nárůstem cen 34Kč/l. Při snížení ceny nafty na původní cenovou hladinu důvod
palivového příplatku zaniká a nebude fakturován.

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dohody o promítnutí palivového příplatku, spol. Nykos
a.s.
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.4 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení Návrhu na pořízení změny ÚP – parc. 86/8 k.ú. Nová Ves II
Výše uvedený pozemek je součástí většího celku pozemků ve vlastnictví a slouží jako zázemí stavební společnosti.
Na dotčeném pozemku již částečně stojí hala postavená stavebním povolením z 3/2009. V současnosti je plocha
vedena jako orná půda, navrhovaný stav výrobně komerční plocha.

Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Návrh na pořízení změny ÚP – parc. 86/8 k.ú. Nová Ves II
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.5 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Výběru vítěze veřejné zakázky - Vybudování nové autobusové zastávky v
Rostoklatech
Výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele od 27.4. do 23.5. a nabídka se sešla pouze jedna a to od
společnosti SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Kolín, s nabídkovou cenou: 490.016,70 Kč bez DPH

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výběr vítěze veřejné zakázky na Vybudování nové
autobusové zastávky v Rostoklatech. Vítěz výběrového řízení je společnost SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706,
280 02 Kolín.
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Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.6 bylo schváleno.
8. Projednání a schválení Podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky - Vybudování nové autobusové
zastávky v Rostoklatech
Nabídková cena 490 016,70Kč bez DPH, byla zrevidována a schválena projektantem akce. Cena materiálů a práce
odpovídá skutečnosti.

Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis smlouvy o dílo se společností SCOTNEY s.r.o., Na
Magistrále 706, 280 02 Kolín, zhotovitelem zakázky Vybudování nové autobusové zastávky v Rostoklatech za
nabídkovou cenu 490 016,70Kč bez DPH
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.7 bylo schváleno.
9. Projednání a schválení Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
Aktuální počet obyvatel 556, tj. počet členů zastupitelstva 7 – 15, starosta navrhuje zachovat 9 členů.

Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Počet členů zastupitelstva obce Rostoklaty na další
volební období je v počtu 9 členů.
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.8 bylo schváleno.
10. Projednání a schválení Souhlas s výstavbou RD a souhlas s připojením na obecní kanalizaci na
parcele č. 697 k.ú. Nová Ves II
Sklon střechy 38°. Stavba v souladu s územním plánem. Souhlas s připojením na kanalizaci bude vydán až po
zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku dle OZV 1/2016.

Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Souhlas s výstavbou RD a souhlas s připojením na obecní
kanalizaci novostavby RD na parcele č. 697 k.ú. Nová Ves II.
Výsledek hlasování:

Pro:

9

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.9 bylo schváleno.
11. Diskuze
V diskuzi se starosta rozhovořil o došlém návrhu smlouvy se svazkovou školou Doubravčice – Český Brod.
Starosta Rostoklat oslovil všech 14 okolních obcí, které by se měli finančně podílet na výstavbě školy a domluvil
se starosty, že budou postupovat jednotně a smlouvu předají jedné advokátní kanceláři Klatovský & Svatoň
k posouzení. Jednání s advokátní kanceláří se ujala starostka z Tismic Tím se sníží náklady obcí na právní
posouzení předložené smlouvy a zkrátí lhůty připomínkování, které by každá z obcí u smlouvy měla.
Starosta dále shrnul víkend, kdy obec pořádala akci Dětský den a Znovužehnání kříže v Nové Vsi II. Poděkoval
zúčastněným zastupitelům za výpomoc.
p. Martínek se přihlásil s upozorněním na proschlý strom u nádraží. Starosta sdělil, že o věci bude informovat a
požadovat nápravu u správce pozemku, jímž je KSÚS.
Dále p. Martínek zmínil parkující auta na nově zbudovaném příjezdu na dětské hřiště.
Posledním bodem od p. Martínka bylo odstranění nebezpečně se rozpadajících palet s obrubníky v jeho ulici.
Obec o situaci ví, je již zajištěna překládka na nové palety. p. Houdková nabídla k zapůjčení páskovačku na
zajištění stability obrubníku při převozu a p. Kubelka přislíbil odvoz palet. P. Martínek nabídl sousedskou pomoc
s překládáním obrubníků.
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12. Závěr
Zasedání skončeno v 19:37 hod.
Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 27.6.2022.
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:

31. 5. 2022
Markéta Reichová

Jan Hanuš

……………….……

Blanka Apltauerová

…………………….

Jiří Mokošín

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

razítko obce
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