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Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II 

Slovo starostky
P řejeme Vám všem do nového 

roku 2013 hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a dobré nálady.

R ok 2013 bude pro naši obec rokem 
stavebním. Jak víte, naše obec zís-

kala od SZIF dotaci ve výši 25 893 387 
korun. Intenzivně pracujeme na pod-
kladech pro výběrové řízení (VŘ), tj. 
na Zadávací dokumentaci (ZD) a znění 
Smlouvy o dílo. V prosinci 2012 bylo 
zveřejněno Oznámení předběžných in-
formací. Dle novely zákona o zadávání 
veřejných zakázek (VZ) je každý zada-
vatel VZ povinen zveřejnit svůj záměr 
minimálně 30 dnů před řádným vyhlá-
šením VŘ na www.isvzus.cz. Začátkem 
ledna 2013 zastupitelstvo schválí znění 
ZD a bude vyhlášeno VŘ. Předpoklá-
dáme, že začátkem února proběhne 
otevírání obálek uchazečů. Následovat 
bude hodnocení nabídek. Věříme, že 
smlouvu o dílo s vítězem VŘ budeme 
moci  uzavřít v březnu 2013. Následně 
bude svolána veřejná schůze, kde bu-
dete informováni o průběhu stavebních 
prací. V této době bude zahájen výběr 
příspěvku 8 000 korun za připojenou 
nemovitost dle evidovaných závazných 
přihlášek. Zároveň bude provedeno VŘ 
na poskytovatele úvěru.

Předběžný termín dokončení stavby 
a zahájení provozu je jaro 2014. 

P řes napnutý obecní rozpočet jsme 
pamatovali na podporu místních 

spolků, i letos finančně podpoříme jejich 
kulturní a společenské akce. 

Vodohospodářská společnost Vrchlice- 
Maleč, a.s. předložila kalkulaci vodného 
na rok 2013. Cena vodného činí 37,86 
bez DPH, tj 43,54 Kč s 15 % DPH.

Na budově OÚ čp 32 v prosinci byla 
instalována vývěska Regionu Pošembeří 
– Venkovská tržnice. Venkovská tržnice 
je projektem MAS Pošembeří, více in-

formací najdete na adrese www.posem-
beri.cz Venkovská tržnice se sestává z:
•  Softwarové podoby informačního sys-

tému obsahující katalog cca 500 zisko-
vých a cca 130 neziskových subjektů 

•  Informačních míst 
•  Sítě informačních vitrín 
•  Tištěných letáků s návodem jak obslu-

hovat IS 
•  Tištěných katalogů ziskových a nezis-

kových subjektů 
Sítě regionálních koordinátorů a míst-

ních administrátorů. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k výběru poplatku za komunální odpad 2013

.........….................................................... .................................…..........................
podpis vlastníka nemovitosti datum podpisu

* pokud nemovitost vlastní více osob, stačí  když Prohlášení vyplní jeden z vlastníků

1) ................................................................................    2) ......................................................................................
3) ...............................................................................   4) ......................................................................................
5) ...............................................................................    6) ......................................................................................
7) ...............................................................................   8) ......................................................................................
9) .............................................................................    10) ......................................................................................

Já, …............................................................................................................................vlastník* nemovitosti
č.p. …................. v Rostoklatech / Nové Vsi II čestně prohlašuji, že
v nemovitosti čp. …....................se zdržují tyto osoby: Sbírka na opravu  

kostela sv. Martina
stav účtu u KB 

35–9512550277/0100  
k 31. 12. 2012 je 
407 142,58 Kč

Nově přispěla:
Z. Kapalová, z Penzion Anna 
Český Brod, E. Hamtáková, 

Rostoklaty, Pneuservis J. Novák, 
Rostoklaty, na účet přispěl dárce, 

který nechce být jmenován

Od předsedkyně Osadního výboru Nové Vsi II najdete v tomto Zvěstovateli článek k nové 
autobusové zastávce. O umístění zastávky jsme informovali občany v říjnovém vydání 
Zvěstovatele. 
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Pozvánky
Klub Chroustík zahajuje činnost 
v roce 2013 ve středu 9. ledna 
v 16 hod. Zveme všechny tvořivé 
děti, přijďte si s námi malovat a 
vyrábět hezké dárečky pro potěšení. 
Scházíme se vždy ve středu od 16 do 
18,30 hod v zasedací místnosti OÚ. 

Jarka Šermauerová
Pěvecko-hudební kroužek 

Zveme všechny šikovné a zpěvu 
chtivé děti v úterý 12. 2. 2013 od 
16.30 hodin. do zasedací místnosti 
OÚ. Hudební výuka bude probíhat 
zdarma. Ruda Rigo

Myslivecké sdružení Rostoklaty 
Vás srdečně zve na Myslivecký ples 
v sobotu 12. ledna 2013 od 20 hodin 
do kulturního domu v Rostoklatech.

SDH Rostoklaty Vás zve na již tradiční 
Country bál, který se koná v sobotu 
16. 2. 2013 od 20 hodin v sále 
kulturního domu.

Životní jubilea

Josef Mestek, Bohuslav Nezavdal, 
Drahoslava Buriánová, Jan Košťál, 
Jaroslav Hrábek, Jaroslav Strnad, 
Jaroslav Stejskal, Emílie Hamtáková, 
Olga Malíková, Jiřina Jouglová, všichni 
z Rostoklat 

kulaté výročí :
Dagmar Vernerová, Květoslava 
Mokošínová, obě z Rostoklat
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Rozdílné názory 
na přemístění zastávky 
Z astupitelstvo obce na základě dotče-

ných orgánů rozhodlo o jejím přemís-
tění, poté došlo ke stavebním pracím, aby 
se vše stihlo do nového jízd-
ního řádu ČSAD – Polkost.
Mohli bychom být spokoje-
ni, že byl vyslyšen náš po-
žadavek, ale...

Nově vybudovaná za-
stávka je na rozhraní tří 
silnic, nástupní ostrůvek je 
v těsné blízkosti frekvento-
vané silnice, bezbariérový 
přístup cca 1,5 metru od kři-
žovatky. Klademe si otázku 
– splnila požadovaná změ-
na dopravní bezpečnost dětí 
a ostatních občanů v obci naše očekávání? 
Podle našeho názoru ne. 

Chtěli bychom předeslat, že požadavek 
vzešel z podnětu maminek a Osadního vý-
boru. K jednání, kde se rozhodovalo o pře-
místění zastávky nebyl nikdo z nás přizván. 
Ano, v zastupitelstvu jsou zástupci za No-
vou Ves II, kteří byli v pracovním týmu při 
jednání s dotčenými orgány, nevíme však 

zda hájili zájmy naší obce. Zápis pořízený 
přímo z místa je velmi obecný. O závěru, 
že zastávka bude umístěna jinam nás nikdo 

neinformoval. Ve Zvěstova-
teli bylo v rubrice „Informa-
ce starostky“ zveřejněno, že 
bylo zahájeno řízení o vydá-
ní potřebných podkladů pro 
stavební povolení a výběr 
zhotovitele. Přiložen byl i 
nákres. Domnívali jsme se, 
že náš požadavek byl vysly-
šen. Jaké bylo naše překva-
pení, když se začala zastáv-
ka budovat jinde. Reagovali 
jsme ihned. Zašli jsme na 
úřad a požádali, aby byly 

zastaveny stavební práce a aby byl přehod-
nocen schválený záměr. To bylo úzkým ve-
dením zastupitelstva obce odmítnuto. 

Nevzdáváme to. Vyžádali jsme si od 
úřadu podklady, na základě kterých bylo 
rozhodnuto o umístění nové autobusové za-
stávky a obrátíme se na instituce se žádostí 
o přezkoumání rozhodnutí. 

Ivana Večeřová

Z astupitelstvo obce na svém zasedá-
ní dne 17. prosince 2012 schválilo 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 
o  poplatku  za  komunální  odpad. Po-
platek je stanoven ve výši 600 Kč za po-
platníka. Poplatníkem je každá fyzická 
osoba, při jejíž činnosti vzniká komunál-
ní odpad. Plátcem poplatku je vlastník 
nemovitosti, kde vzniká komunální od-
pad. 

Obecní úřad připravil Čestné prohlá-
šení vlastníka nemovitosti, kde vlastník 

uvede jmenný seznam osob, které se 
v nemovitosti zdržují. 

Splatnost poplatku je od středy 16. led-
na do 28. února 2013 v úředních hodi-
nách (pondělí a středa  9–13 a 17–19 
hod.) v kanceláři OÚ.

Známky roku 2012 platí do 28. 2. 2013.
Poplatek  za  psa zůstal beze změny, 

první pes v nemovitosti 100 korun, každý 
další 150 korun. BIO odpad bude opět 
svážen v letních měsících, známky jsou 
zájemcům poskytovány zdarma.

Poplatky

Nábor nových členů SDH Rostoklaty
Sbor dobrovolných hasičů Rostoklaty vyhlašuje nábor nových členů 
všech věkových kategorií od 3 let výše. Nábor se bude konat v pro-
storách hasičské zbrojnice Rostoklaty ve dnech 5. 2., 15. 2., 22. 2. 
a 26. 2. 2013 vždy od 18 do 19 hodin. Děti nechť dorazí v doprovodu 
rodičů. Pokud by žádný z uvedených termínů nevyhovoval Vašim 
možnostem, volejte na tel. č. 733 166 308 pro sjednání individuální-
ho termínu. Těšíme se na Vás. SDH Rostoklaty


