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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 2. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, 

konaného dne 28. 11. 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 21. 
11. 2022 do 28. 11. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

 
Omluveni:   Miloš Martínek 

 
Hosté:   Iveta Bělohlávková 

 

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. 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 24.10.2022 
4. Projednání a schválení: Výše poplatku ze psů na rok 2023 
5. Projednání a schválení: Rámcové smlouvy o partnerství a investičním příspěvku na akci výstavby a 

budoucího provozu základní školy  
6. Projednání a schválení: Souhlasu k PD pro územní a stavební řízení k prodloužení kanalizačního a 

vodovodního řadu pod p.p.č 430/11 a 22 k nové lokalitě p.p.č. 34/1, 27/6, 35/1 A 22, k.ú. Nová Ves II 
7. Projednání a schválení: Výše ceny stočného pro rok 2023 
8. Diskuze 
9. Závěr 

  

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se:  

                   

Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 

3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 24.10.2022: 
 
Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 24.10.2022:  

 

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

 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 
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4. Projednání a schválení Výše poplatku ze psů na rok 2023 

Výši poplatku za psa za rok 2023 ve výši 100kč za jednoho psa a druhého a každého dalšího 150Kč. 
 

Návrh usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výši poplatku za psa na rok 2023 ve výši 100kč za 
jednoho psa a druhého a každého dalšího 150Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

Dostavil se Miloš Martínek 
 

5. Projednání a schválení Rámcové smlouvy o partnerství a investičním příspěvku na akci výstavby a 
budoucího provozu základní školy  

Předmětem této smlouvy je specifikace podmínek, za nichž se Obec zavazuje poskytnout DSO investiční finanční 

příspěvek na vybudování Svazkové školy pro zajištění plnění povinné školní docházky určitého počtu dětí s místem 
trvalého pobytu na území Obce. 

Výše investičního příspěvku činí 18.000.000,- Kč a průměrný počet umístěných dětí je 60 žáků po dobu 30 let. 
Dále pak závazek Obce stanovit obecně závaznou vyhláškou, že její území (případně část území odpovídající 

poskytnutému finančnímu příspěvku) tvoří spádový obvod a závazek DSO po vybudování Svazkové školy vytvořit 
s Obcemi podle § 178 odst. 2 písm. c) školského zákona, společný školský obvod po dobu trvání této smlouvy v 

intencích spádového obvodu Obce. 

 
Návrh usnesení č.4: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis Rámcové smlouvy o partnerství a investičním 
příspěvku na akci výstavby a budoucího provozu základní školy, přičemž průměrný počet žáků je 60 a investiční 
příspěvek činí 18.mil. Kč. Dále pak se zavazuje stanovit obecně závaznou vyhláškou spádový školský obvod po 
dobu trvání smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Souhlasu k PD pro územní a stavební řízení k prodloužení kanalizačního a 

vodovodního řadu pod p.p.č 430/11 a 22 k nové lokalitě p.p.č. 34/1, 27/6, 35/1 A 22, k.ú. Nová Ves 
II 

Výstavba veřejné stokové sítě a veřejné vodovodní sítě v obci Nová Ves II pro zajištění odvodu splaškových vod a 
přívod pitné studené vody pro novostavbu 7x RD, na p.p.č. 34/1, 3/1 a 22, k.ú. Nová Ves II. 

Kanalizace splašková bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci PE 110. Vodovod bude napojen na 

stávající vodovodní řad PE 63. 
Starosta k situaci uvádí následující informace: Dle předložené PD má stavba být umístěna na pozemku č. 696. 

Nesouhlasí tak čísla pozemků v žádosti a v předložené PD. Po konzultaci s oprávněnou osobou pro provozování 
kanalizace, Ing. Hlavatým, není možné realizovat napojení na obecní kanalizaci dle předložené PD z důvodu 

nedostačující dimenze potrubí. PD uvádí, že v místě napojení je stávající splašková kanalizace zhotovena z potrubí 

o dimenzi 110mm. Ve skutečnosti je v místě kanalizace zhotovena z potrubí o dimenzi 50mm. Napojení splaškové 
kanalizace je nutné realizovat přímo do hlavního řadu.  

K prodloužení vodovodního řadu starosta uvádí následující: Dle informací provozovatele VAK Beroun není 
dostatečná kapacita veřejného vodovodu.  

 
Pro bezpředmětnost nebyl tento bod zařazen do hlasování.  
 

7. Projednání a schválení Výše ceny stočného pro rok 2023 
Po projednání všech aspektů s odpovědnou osobou p. Ing. Hlavatým, Zastupitelstvo Obce rozhodlo o navýšení 

ceny za odvádění odpadních vod. Cena za odvádění odpadních vod se zvyšuje na 52Kč/m3 bez DPH. Cena za 
stočné je nucena reflektovat na nárůst cen energií a stáří technologií.  

 

Návrh usnesení č.5: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Stočné ve výši 52,-Kč/m3 bez DPH na rok 2023. Což činí 
1820Kč bez DPH na 1 osobu za rok 
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Diskuze 

V diskuzi poděkoval Miloš Martínek panu Kubelkovi, za odvoz palet s obrubníky z lokality Palace reality.  
Zastupitelka Albrechtová se zeptala, jak se postupuje práce na VO v Nové Vsi II „u čističky“. Starosta 

odpověděl, že jakmile skončí  podzimní úklid obce, obnoví se práce na VO. Jeho optimistický výhled je do konce 
roku.  

Zastupitelka Houdková se zeptala, zda se řeší stavba na pozemku 51/11 v K.ú. Nová Ves II a zda v takovémto 

rozsahu byla schválena ZO. Starosta odpovídá, že problematiku na podnět obce Rostoklaty již řeší MěÚ Český 
Brod, Odbor stavební a územního plánování, stavebník byl vyzván k odstranění nedostatků. 

 
9. Závěr 

Zasedání skončeno ve 19:39 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 19.12.2022 
 

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

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  29.11.2022 
Zapisovatel:   Markéta Reichová 
 
 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 
Blanka Apltauerová ……………………. 

 
 

 

 
    

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


