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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 a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČ: 00235709 

Zápis 
 z 41. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, 

konaného dne 19. 9. 2022 od 19:00 hodin. 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin místostarostkou obce 

Markétou Reichovou  (dále jako „místostarostka“).  
Místostarostka konstatovala, 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 
9. 9. 2022 do 19. 9. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

 
Omluveni:   Blanka Apltauerová, Miloš Martínek 

 
Hosté:   

 

2. Schválení programu:  
Místostarostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 

a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Místostarostka navrhuje doplnění bodu č. 7. – Projednání 
a schválení: Zřízení kanalizační přípojky par. č. 657/4 k.ú. Rostoklaty a bod č. 8.-.Projednání a schválení: Žádosti 

na Obecní zastupitelstvo o vyřešení problému divokých koček. 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. 8. 2022 
4. Projednání a schválení: Zřízení termínovaného účtu obce Rostoklaty u ČSOB a následný vklad 
5. Projednání: Zprávy kontrolního výboru 
6. Projednání: Zprávy finančního výboru 
7. Projednání a schválení: Zřízení kanalizační přípojky parc. č. 657/4 k.ú. Rostoklaty 
8. Projednání a schválení: Žádosti na Obecní zastupitelstvo o vyřešení problému divokých koček 
9. Diskuze 
10. Závěr 

  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  Zdrželi se:  

                   
Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 
3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 29.8.2022: 

 
Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 29. 8. 2022:  

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.2 bylo schváleno. 
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4. Projednání a schválení Zřízení termínovaného účtu obce Rostoklaty u ČSOB a následný vklad 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty, pověří starostu zřízením termínovaného účtu (3měsíce / 5% ročně) obce 

Rostoklaty a případně následným vkladem. Část peněz z účtu obce bude převedeno i na spořicí účet. 

 
Návrh usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Zřízení termínovaného účtu obce Rostoklaty u ČSOB a 
následný vklad a převod části objemu peněz na spořicí účet. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

5. Projednání Zprávy kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru přečetl zprávu výboru. Výbor neshledal žádné vážné pochybení. 

 

 
6. Projednání Zprávy finančního výboru 

Členka finančního výboru přečetla zprávu výboru. Zápis je bez připomínek.  
 

 
7. Projednání a schválení Zřízení kanalizační přípojky parc. č. 657/2 k.ú. Rostoklaty 

Zřízení kanalizační přípojky je v souladu s podmínkami napojení na kanalizaci obce Rostoklaty. Napojení na 

kanalizaci bude uskutečněno po zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku dle OZV 1/2016 
 

Návrh usnesení č.4: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Souhlas se stavbou a napojením na kanalizaci RD parc. č 
657/2 k.ú. Rostoklaty. Souhlas s napojením na obecní kanalizaci bude vydán až po zaplacení poplatku za 
zhodnocení pozemku dle OZV 1/2016. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Žádosti na Obecní zastupitelstvo o vyřešení problému divokých koček 

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem žádosti. Starosta k problematice uvedl následující: S majitelem nemovitosti 
čp. 44 se nepodařilo prozatím navázat kontakt. Na první dopis zaslaný jako běžná písemnost na adresu uvedenou 

v KN nikdo neodpověděl. Druhý dopis poslaný doporučeně byl převzat dne 17.9. 2022. Nicméně o kočky se stará 
dobrovolnice M.Č., která má s majitelem nemovitosti ústní domluvu. Dle jejích slov je v nemovitosti 7 -10 koček, 

všechny jsou vykastrované (za fin. spoluúčasti 5.000 ,- Kč z rozpočtu obce) a na dožití, odčervené a odblešené, 

veterinárně ošetřené. Kočky mají na pozemku umístěné spací boudičky a zřízené krmící místo. Kočky jezdí 
pravidelně krmit a uklízet exkrementy. Dvůr domu čp. 44 monitoruje fotopastí, má tedy dobrý přehled o kočkách 

v nemovitosti. Kočky mají dokonce facebookové stránky s názvem Kočičky – toulavé pacičky. Na této stránce 
dobrovolnice draží své výrobky a zisk z aukcí používá na nákup krmiva a dalších potřeb koček. Z pohledu obce je 

tedy o kočky v nemovitosti čp. 44 adekvátně postaráno.  

 
Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Odpověď na Žádost o vyřešení problému divokých koček: 
Z pohledu obce je o kočky v nemovitosti čp. 44 adekvátně postaráno.  
 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 
 

9. Diskuze 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
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10. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:15 hod.  
 

Přílohy zápisu: 

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

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  20. 9. 2022 
Zapisovatel:   Markéta Reichová 
 

 
Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 
Pavel Svatoň  ……………………. 

 

 
 

 
    

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


