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V minulých týdnech a dnech se konaly 
výroční schůze Rybářského spolku, 

SDH a Mysliveckého sdružení. Kladně 
hodnotíme aktivní přístup členů spolků 
s přínosy pro obec. Na schůzích byl 
zhodnocen uplynulý rok 2012 a předne-
sen plán na rok 2013. Těšit se můžeme 
na již tradiční akce jako je Otevírání 
rybníka, Pálení čarodějnic a stavění máje, 
Drakiáda a další. Pozvánky najdete vždy 
včas na obvyklých místech či ve svém 
mobilu. Stejně jako v minulých letech, 
tak i letos obec finančně podpoří činnost 
spolků a pořádání kulturních a společen-
ských akcí. Nově od roku 2013 obdrží 

finanční příspěvek na činnost i Osadní 
výbor za péči na veřejném prostranství na 
návsi v NV II.

V krátkosti k výběru poplatku za svoz 
komunálního odpadu dle nového 

systému, tj.dle počtu osob, které se zde 
skutečně zdržují a produkují odpad. 
V době, kdy je připravován tento Zvěs-
tovatel, nelze zveřejnit konečná čísla. 
Někteří přijdou uhradit začátkem břez-
na, jiné budeme muset ještě upomínat. 
Přesto už teď lze konstatovat, že systém 
narovnal nespravedlivé rozdíly. Výběr 
proběhl jen s ojedinělými problémy. 

O bec má nově otevřený účet u Čes-
ké národní banky, povinně, stejně 

jako všechny obce a města v ČR. Tato 
povinnost nám byla uložena nabytím 
účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. 
Účty u ČNB jsou určené k příjmu do-
tací a návratných finančních výpomocí 
ze státního rozpočtu, státních fondů, 
Národního fondu. Dříve byly poskyt-
nuté dotace zaslány přímo na účet obce 
u ČSOB, který obec používá už od 
roku 1997.

Pokračování na straně 3
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Slovo starostky

Životní jubilea 
Jindra Kolankiewiczová, 
Růžena Mokošínová,  
Jana Nedvědová,  
Václav Drbal,  
Vladislav Beránek,  
Zuzana Strnadová,  
Jaroslav Svoboda 
z Rostoklat 
Jaroslav Šmíd z Nové  
Vsi II
kulaté výročí: Ladislav 
Hegedüš

Oslavencům přejeme 
do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a dobré 
nálady.

Veřejné osvětlení
Z imní období, resp. mrazy, tání sněhu a znova 

mrazy,  opět prověřilo stav našeho zemního ve-
dení veřejného osvětlení. Tentokrát došlo  k přeru-
šení vedení od hlavní silnice ke kostelu. V minulých 
letech bylo položeno nové vedení na státní silnici. 
Jaké úseky bude nezbytné obnovit letos a jak budou 
finančně náročné bude známo do konce března. 

Poplatky za svoz odpadu za rok 2013
Splatnost poplatku dle OZV byla do 28. 2. 2013. Během března 
budou ti, kteří opomněli na svou povinnost vyzváni k úhradě. 
Od 18. 3. 2013 svozová firma nebude vyvážet nádoby bez platné 
známky.
Osobám v hmotné nouzi nabízíme dohody splátkového kalendáře 
či možnost dluh odpracovat na veřejném prostranství.

Oznámení Českého 
statistického úřadu
Č SÚ organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběro-
vé šetření o životních podmínkách domácností v ČR – EU-SILC 2013 
(Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto 
šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovna-
telné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských 
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 10 127 domácnostech, 
z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všech-
ny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného vý-
běru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 23. 2. do 12. 5. 2013 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013 
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance 
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných poža-
davků zák. č. 89/1995 Sb. O státní statistické službě, ve znění poz-
dějších předpisů, a podle zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních 
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpra-
cování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech 
ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy směřujte na paní Zuzanu Maškovou, pracov-
nici Krajské správy ČSÚ, pověřenou řízením šetření Životní 
podmínky 2013, telefoním čísle 274 053 195.
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Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 28. 2. 2013 je 
408 266,37 Kč

Nově přispěl:
p. Krištof, Rostoklaty (bude 
převedeno do KB 3/2013) 
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Kanalizace v Rostoklatech
Pokračován í ze strany 1

A ktuální novinkou je dobrá 
zpráva pro fandy obnovy 

kostela sv. Martina. Minis-
terstvo kultury ČR vyhovělo 
naší žádosti a na obnovu pláště 
přidělilo dotaci ve výši 400 tisíc 
korun. Na celkovou obnovu 
fasády včetně říms to nestačí, ale 
jak říká přísloví „nemusí pršet, 
hlavně, že kape“. V kostele 
pokračovaly přes zimu práce 
v interiéru. Obecní zaměstna-
nec, pokud jste ho nepotkali při 
úklidu chodníků, se pustil do 
úklidu interiéru, vyklízí a čistí 
celý prostor kostela. 

Na závěr bych ráda poděko-
vala všem občanům, kteří 

nadále pomáhají úklidem sněhu 
z chodníků

Radka Nováková

Slovo 
starostkyR ádi bych Vás informovali o no-

vinkách ve výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby tlakové kanalizace 
a ČOV. Otevírání obálek se uskutečnilo 
v pátek 15. února 2013. Podklady pro 
podání nabídky si vyzvedlo 30 společ-
ností, nabídky v zapečetěných obálkách 
nakonec podalo 23 z nich. Všichni zá-
stupci firem se účastnili otevírání obá-
lek. Komisi pro otevírání obálek tvoři-
li spolu se mnou další dva zastupitelé, 
Ing. Domitrek a J. Šermauerová. Přede 
všemi proběhla kontrola, zda je obálka 
neporušena, následně byla obálka ote-
vřena, zkontrolován byl podpis opráv-
něné osoby na návrhu Smlouvy o dílo 
a byla přečtena cena bez DPH. Takto 
bylo postupováno u všech 23 nabídek. 
Všechny doručené nabídky prošly kon-
trolou a jsou dále podrobněji kontrolo-
vány. 

Dalším krokem kontroly je splnění 
kvalifikačních předpokladů. Zjednodu-
šeně lze říci, že bylo kontrolováno, zda 
uchazeči doložili požadovaná oprávnění 
k provádění díla, např. doklad o opráv-
nění k podnikání pro výkon zeměměřic-
kých činností či osvědčení o autorizaci 
v oboru stavby vodního hospodářství. 
Po provedení této kontroly byli vyřaze-
ni tři uchazeči. Dalších 20 se podrobí 
další, velmi podrobné kontrole, kte-

rá zahrnuje i kontrolu všech položek 
v rozpočtu, vzhledem k počtu nabídek, 
bude toto časově náročnější než přede-
šlé kontroly. Předpokládáme, že kontro-
la bude dokončena do poloviny března 
a hodnotící komise bude moci rozhod-
nout o  ítězi soutěže. Před podpisem 
Smlouvy o dílo bude dána uchazečům 
zákonná lhůta pro odvolání proti roz-
hodnutí o vítězi  soutěže.

Z výše uvedeného vyplývá, že stále 
nejsme schopni stanovit termín veřejné 
schůze. Po podpisu smlouvy obdrží každý 
do schránky pozvánku s uvedením data 
konání. Termín bude zveřejněn na vývěs-
kách, webu obce a bude zaslán SMS zprá-
vou registrovaným občanům. V této době 
obdrží majitelé nemovitostí písemnou 
výzvu Obce Rostoklaty k úhradě 8 000 
korun se splatností 30 dnů.

Již několik měsíců členové zastupi-
telstva získávají informace z obcí, které 
v nedávné době rovněž získaly dotace 
na stavbu kanalizace. Zkušenosti sta-
rostů jsou pro nás velmi cenné. Výsled-
kem nově nabytých zkušeností je mimo 
jiné i to, že se obec k 1. 4. 2013 přihlásí 
jako dobrovolný plátce DPH. Jaký bude 
přínos? Poskytovatel dotace SZIF neu-
znává DPH jako uznatelný náklad dota-
ce a my, příjemce, bychom DPH museli 
hradit ze 100 %.

Úvahy pana Janků o zařazení nových 
občanů do „druhořadé kategorie“ a ne-
řešení jejich problémů obcí, jsou mírně 
řečeno nešťastné. Všichni naši občané 
požívají stejného respektu. V době, kdy 
bylo zřejmé, že PR bude mít problémy 
svůj podnikatelský záměr dokončit, zahá-
jila obec s jednatelem společnosti PR p. 
Krejčím, se zástupcem zhotovitele p. Ur-
banem, s projektantem p. Sovinou jedná-
ní. Těchto schůzek se účastnili i zástupci 
nového Občanského sdružení U Křížku. 

K dalšímu zmíněnému problému a to 
absenci školky. O tom, že v obci není 
školka, škola ani gymnázium, přece 
všichni víme. Problému chybějící školky 
jsou si zastupitelé vědomi a ve Zvěstova-
teli proběhlo několik informací.  Přece  ne 
v každé obci je zřízena školka či škola. 
Obec nevlastní vhodný pozemek pro stav-
bu, neúspěšná byla i jednání s vlastníky 
vhodných pozemků. Zřídit školku nebylo 

odsouhlaseno ani Úřadem pro zastupová-
ní věcích ve věcech majetkových v domě 
čp. 26 v Nové Vsi II. Naše obec uzavřela 
s obcí Břežany II partnerskou smlouvu, 
která zajistí umístění našich dětí v nové 
břežanské školce. Finančně  zajišťujeme 
přijetí našich dětí v okolních školkách. 

Na závěr bychom Vám, pane Janků, rádi 
sdělili, že rozpočet obce je naplňován ze 
státního rozpočtu dle počtu přihlášených 
osob a firem v obci. Z těchto prostřed-
ků je zajišťován běžný chod obce, např. 
svoz odpadů, separace, veřejné osvětlení, 
údržba nemovitostí, zimní a letní údržba, 
podpora místních spolků , zajištění auto-
busové dopravy a spousty dalšího.  

Eva Albrechtová ,Blanka Apltauerová, 
Ján Domitrek, Emílie Hamtáková, 

Martin Hušner, Lukáš Kmoch, Radka 
Nováková, Jaroslava Šermauerová, 

David Valach 

Kanalizace nebude pro všechny

Reakce na dopis pana Janků

J sem obyvatel Rostoklat. Sice ne dlou-
ho (od roku 2010), ale jsem. A jsem 

jím rád. Přestěhoval jsem sem celou svou 
rodinu a pořídil si třetího potomka, který 
už je Rostoklaťák jako poleno. Postavili 
jsme si dům v lokalitě, kterou obhospo-
dařovala společnost Palace Reality. Jsou 
to ty nové domy naproti autoservisu Mal-
čev. Ty nové domy, které nemají silnici 
ani osvětlení, o chodnících nemluvě. My, 
kteří zde bydlíme, jsme se snažili o řeše-
ní. Založili jsme občanské sdružení, kte-
ré na společnost Palace Reality tlačilo, 
podalo na ni trestní oznámení, ve finále 
se snažilo spolupracovat i s obcí, aby 
společnost dotlačilo k akci. Nezdařilo se. 
Nicméně jsme se utěšovali alespoň sku-
tečností, že když nebude silnice, alespoň 
bude kanalizace. Ta přece s „realitkou“ 
nesouvisí. A ejhle, souvisí. Od prvního 
kontaktu s realitní společností jsme byli 
ujišťováni, že napojení celé obce na ka-
nalizaci je v záměru zastupitelstva. A to 
byla pravda. Avšak na podzim 2012 poté, 
kdy již byla přislíbena dotace obci na ka-
nalizaci, nám obec na náš dotaz sdělila, 
že dotace se vztahují pouze na lokality, 
které jsou kompletně zkolaudovány. 
Tedy té naší lokality, kde nejsou posta-
veny všechny domy a tudíž nejsou zko-
laudovány, se dotace netýká. Každým 
rokem jsme slýchali, jak se obec snaží 

dotaci získat, až se to nakonec loni po-
dařilo. V roce2009 byl ale v tichosti po-
změněn projekt tak, že byla vyňata tato 
lokalita nových rodinných domů z pro-
jektu, aby žádost snáze prošla. Smutné se 
jeví prohlášení starostky, v němž uvedla, 
že projekt kanalizace přinese zlepšení ži-
vota pro všechny obyvatele obce – proč 
ale ne pro nás? Smutné je, že obec sama 
žádnou alternativu pro naši lokalitu ne-
navrhla a jakékoli připojení nás „druho-
řadých občanů Rostoklat“ budeme muset 
zřejmě řešit v naší vlastní režii i z našich 
vlastních nemalých peněz. 

Palčivým problémem je nedokon-

čená komunikace a osvětlení. Bohu-
žel ani my jako vlastníci pozemků ani 
obec dopředu nezajistila, aby byly tyto 
sítě dokončeny ještě na začátku projek-
tu. Výsledek je patrný – developer sítě 
a komunikaci neprovedl a neprovede 
vůbec. Jako obyvatel jsem možná oče-
kával na straně obce větší zájem o ře-
šení situace a nějakou konkrétní pomoc. 
Zatím jsme ale spíše vydělováni z obce 
jako soukromá lokalita obývaná nějaký-
mi podivnými „druhořadými občany“ 
a samozřejmě i neobčany, kteří si mají 
a musí své záležitosti přece řešit sami.

V naší lokalitě bydlí hodně mladých, 
a náš syn tu má a bude mít spoustu par-
ťáků na hraní. Školka v Rostoklatech 
bohužel není, a zastupitelstvo opět ne-
našlo žádné řešení této situace. Navr-
huje nám potřebným obvolávat školky 
v okolí a prosit je o umístění našich pro 
ně „cizích“ dětí. Jedno z mých dětí už 
takto navštěvuje třetí školku. 

V této souvislosti jsem se musel tro-
chu pousmát nad výzvou starostky 
z posledního Zvěstovatele, kde vyzývá 
nepřihlášené občany k přihlášení k trva-
lému pobytu – trochu hanebně mě napa-
dá, proč by to dělali? 

MgA. Roman Janků, předseda 
občanského sdružení  

Rostoklaty – U Křížku

Vážený pane Janků, vážení občané Ros-
toklat,

přestože s níže uvedenými skuteč-
nostmi byli občané z lokality „U Kříž-
ku“ seznámeni, opakujeme fakta znova.

Problémy spoluobčanů v lokalitě 
Palace Reality (PR) nezavinila obec. 
Dělení pozemků, následný prodej a re-
alizaci všech inženýrských sítí prová-
děla v souladu s vydanými povoleními 
realitní kanceláři PR. Od počátku lo-
kalitu provázely problémy, nejdříve se 
skrývkou ornice, následně s realizací 
vodovodních a elektrických přípojek. 
Stavební úřad Český Brod po kolaudaci 
těchto inženýrských sítí začal vydávat 
stavební povolení ke stavbě rodinných 
domů. Stavby domů pokračovaly rych-
leji než práce PR na dokončení místní 
komunikace a veřejném osvětlení. Sta-
vební úřad odmítl zkolaudovat první 
dokončený dům, právě z důvodu chybě-
jící komunikace a veřejného osvětlení. 

Majitel domu se odvolal ke Krajskému 
úřadu a ten nařídil provést kolaudaci 
RD. K dnešnímu dni je zkolaudováno 
11RD z 18 RD. Komunikace ani veřej-
né osvětlení nebyly přes snahy obce, 
byť obec není dle zákona účastníkem 
řízení, stavebního úřadu ani majitelů 
pozemků, dokončeny. Pozemek pod bu-
doucí komunikací je stále ve vlastnictví 
původních majitelů. Z tohoto důvodu do 
lokality nezajíždí popeláři, v zimě nelze 
odklízet sníh. Zastupitelé jsou si vědomi 
problémů, které tento stav přináší no-
vým občanům, přesto se obec nemůže 
zavázat k převzetí pozemku do majetku 
obce a následné odpovědnosti za stáva-
jící stav. 

A nyní ke kanalizaci v této lokalitě: 
V roce 2007 byl připravován obcí pro-
jekt odkanalizování. Ač se v té době 
jednalo o soukromý projekt společnos-
ti PR, obec lokalitu zahrnula do svého 
projektu v dobré víře, že v době realiza-

ce kanalizace dávno budou dokončeny 
všechny inženýrské sítě, komunikace 
a veřejné osvětlení budou předány do 
správy a majetku obce. Poskytovatel 
dotace SZIF lokalitu 18 RD vyřadil 
z dotace, jistě se ptáte proč? Odpověď 
je jednoduchá: nelze investovat evrop-
ské ani státní finance do soukromého, 
nedokončeného projektu. Měli zastu-
pitelé riskovat kvůli 18 RD zamítnutí 
dotace pro celou obec? Jistě souhlasíte, 
že nikoli. S vlastníky pozemků lokality 
PR proběhla v září 2012 schůzka, kte-
ré se účastnila i zástupkyně stavebního 
úřadu. Na schůzce bylo dohodnuto, že 
možnost napojení 18 RD bude řešena 
s budoucím zhotovitelem stavby kana-
lizace. Samozřejmě připojení si budou 
muset majitelé 18 RD hradit sami, stej-
ně jako ti majitelé RD, kteří nejsou za-
hrnuty v projektu obce, např. výstavba 
lokality RoboInvest, výstavba 13 RD 
v Nové Vsi II. 


