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Na konci března zastupitelé odsou-
hlasili závěr hodnotící komise. 

Výsledky výběrového řízení lze v krát-
kosti shrnout takto: Nabídku podalo 
23 společností, 3 nabídky musely být 
vyřazeny pro  nesplnění kvalifikačních 
předpokladů. Dále bylo posuzováno 
a hodnoceno 20 nabídek. Nabídková 
cena všech uchazečů byla kontrolována 
v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb a výkazu výměr, tak jak vy-
plývá z ustanovení § 76 odst. 1 zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Deset nabídek vykazovalo zjevné počet-
ní chyby, které měly vliv na nabídkovou 
cenu a byly vyřazeny. Deset nabídek 
splnilo zákonné požadavky, požadav-
ky zadavatele a byly vyhodnoceny dle 
nabídkové ceny. Výsledky byly ucha-
zečům oznámeny a nyní běží odvolací 
lhůta. Věříme, že cca v polovině dubna 
budeme moci podepsat Smlouvu o dílo. 
V této chvíli zjišťujeme podmínky 
získání úvěru a připravujeme výběrové 
řízení na poskytovatele úvěru. Podmín-
kou dotace je, že celý projekt musíme 

sami předfinancovat, až po závěrečném 
vyhodnocení stavby nám bude dota-
ce poskytnuta. Více informací Vám 
sdělíme na veřejné schůzi, která se bude 
konat v úterý 16.dubna 2013 v 18 hod. 
v kulturním domě v Rostoklatech. Pří-
tomni budou  zastupitelé obce, zástupci 
zhotovitele, technický dozor, zástupkyně 
MěÚ odboru životního prostředí a kon-
trolor poskytovatele SZIF, kteří budou 
připraveni odpovědět na Vaše dotazy.
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Slovo starostky

17:00 zahájení oslav, příprava a zdobení stromu
18:00 zapálení ohně
19:00 stavění máje 

20:00 – 6:00 (1. 5.) stráž u stromu

30. 4. 2013 od 17 h na návsi u rybníka

neděle 28.4.
výprava pro strom do lesa

(sraz u hasičárny v 9:00 hod.,
občerstvení pro účastníky výpravy

zajištěno, dobrovolníci vítáni)
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Sbírka na opravu  
kostela sv. Martina

stav účtu u KB 
35–9512550277/0100  

k 31. 3. 2013 je 
409 066,37 Kč

Nově přispěl:
O. Maliková, E. Hamtáková
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Kdybychom spolu více 
komunikovali...

Veřejné osvětlení

Byl odhalen pachatel, který 
v polovině března vyklo-

pil plnou korbu stavebního 
a dalšího odpadu za mostem na 

Tuklaty. Díky všímavému spolu-
občanovi panu J. Košťálovi byly 
zajištěny dokumenty stavební 
firmy z Prahy 5. Šetřením bylo 
zjištěno, že pochybil řidič vozi-
dla, který zpronevěřil finance na 
uložení skládky. Majitel společ-
nosti přislíbil uklizení. Veškerý 
odpad, i ten, který tam již před-
tím složil někdo jiný,  byl firmou 
odklizen. 

Začátkem března byla činnost 
obecního úřadu a zastu-

pitelstva podrobena kontrole 
pracovníků Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Dílčí 
kontrola proběhla již v listopa-
du 2012. Předmětem kontroly 
byla činnost v roce 2012, např. 
hospodaření s majetkem obce,  
činnost zastupitelstva a kont-
rolního a finančního výboru,  
dodržování zákonných norem, 
vedení účetnictví a další. Kont-
roloři nezjistili žádné nedostatky 
a chyby. Od konce března se 
můžete se Zprávou seznámit  
v kanceláři OÚ či na webu obce, 
která je nedílnou součásti Závě-
rečného účtu obce za rok 2012. 
V Závěrečném účtu je shrnutí 
uplynulého roku.

Příští Zvěstovatel ponese číslo 
100. Připravujeme ohlédnutí 

za vznikem místní tiskoviny, při-
vítáme vaše názory, připomínky 
a nápady na doplnění.

Slovo 
starostky

V  minulých číslech jsme Vás in-
formovali o přemístění zastávky 

v Nové Vsi II, se kterou místní občané 
na daném místě vyjádřili svůj nesouhlas. 
Obrátili jsme se na dotčené orgány, které 
se k dané stavbě vyjadřují. 

Z odpovědí, které jsme dostali vyplývá, 
že se jedná o stavbu „malého rozsahu“ 
(do 16 m2) a ta nepodléhá stavebnímu 
řízení, ale jen ohlášení nadřízenému orgá-
nu. Místo navrhlo zastupitelstvo a požá-

dalo dotčené orgány o jejich připomínky. 
Pokud se jedná o obec, která má rozhodo-
vat o část obce spadající pod daný obecní 
úřad, je nutné, aby bylo s občany komuni-
kováno – byly brány na zřetel jejich názo-
ry a náměty. Znají život ve vsi nejlépe, na 
problémy, na které upozorňují mají jiný 
pohled, než lidé žijící opodál.

Ze všeho tudíž vyplývá, abychom spolu 
více komunikovali.

 Ivana Večeřová 

Krátká poznámka starostky k článku pí Večeřové 
Umístění  autobusové zastávky navrhl policejní komisař z Dopravního inspektorátu v Kolíně, 
nikoliv zastupitelé obce.

S tav veřejného osvětlení (VO) 
v Rostoklatech je havarijní, ko-

nec zimy provázejí problémy a některé 
lampy už nelze rozsvítit. Hlavní pro-
blémy musíme rozdělit na dva: 1) stav 
sloupů na státní silnici, 2) stav zemního 
kabelového vedení od státní ke kostelu

Stav sloupů dokládá fotografie. Slou-
py jsou z větší části zrezavělé a staly 
se nebezpečnými, hrozí riziko pádu 
např. silným větrem či při nárazu vo-
zidla. Zastupitelé jsou si vědomi rizik 
a rozhodli se stav řešit. Návrhy řešení 
předložil správce veřejného osvětle-
ní. Po porovnání nákladů na demon-
táž stávajících a osazení nových 10 m 
sloupů  a osazení nových 6,5 m sloupů. 
Správce VO tlumočil zastupitelům zá-
jem nedaleké obce o naše staré sloupy. 
Zastupitelstvo obce souhlasí a  nedale-
ké obci sloupy daruje s podmínkou, že 
demontáž si zajistí a uhradí sami. Ušet-
říme tím nemalé náklady na demontáž, 
které se bez jeřábu neobejdou. Osazeny 
budou 6,5 m sloupky, tak aby neza-
sahovaly do vozovky I. tř. I/12. Nižší 
sloupy mají menší pořizovací náklady 
i jednodušší servis. 

Mrazivé počasí se rovněž podepsa-
lo na letitém zemním vedení, které je 
uloženo místy v cca 20 cm hloubce, 
někde i vystupuje na povrch.  Loka-
lizovat přerušené vedené nebylo jed-
noduché, nezbytné bude položit nové 
vedení od čp. 93 k čp. 3. Výše uvedené 
práce provedeme v první polovině to-
hoto roku.

Životní jubilea 

Alena Svatoňová, Jiří Doležal, Ladislav Kubelka, 
Marie Sejrková, Helena Nováková, Danuše 
Lauberová, Emílie Rezková, Antonín Vohánka, 
Antonie Machulková, Josef Struhár, Jiřina 
Potzová, Josef Apltauer, Ludmila Měchurová, 
Marie Gazdagová z Rostoklat 

Josef Barkóci z Nové Vsi II

Kulaté výročí: Blanka Apltauerová, Marie 
Vavreková z Rostoklat 

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

Svoz velkoobjemového,  
nebezpečného a elektro odpadu

Svoz VO a NO se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013
Rostoklaty u OÚ  10.50 až 11.30 hod 
Nová Ves II  u rybníka 11.40 až 12.20 hod 
Odpad předejte přímo pracovníkům svozové firmy.

Co můžete odevzdat
Do nebezpečných odpadů by měly přijít pouze odpady, které je možné 
vyprodukovat občany obce, tedy zejména: barvy, kyseliny, baterie, zářivky, 
televize, počítače, lednice, filtrační materiály, hadry od olejů, oleje, plechovky 
a jiné obaly od nebezpečných látek, pneumatiky (pouze osobní a bez disků). 
Do velkoobjemového odpadu jsou to: koberce, skříně, gauče, stoly, židle apod.

Co nemůžete odevzdat
Odpady, které pocházejí ze stavebních činností (ty likvidují stavební firmy, 
které úpravy provádějí, nebo občané sami, na vlastní náklady): 
eternit, lepenky s obsahem asfaltu, skelná vata apod.

Sběr železného šrotu

Rybářský spolek 
Rostoklaty pořádá 
v sobotu 13. 4. 2013 
od 9 hod. sběr železného 
šrotu.
Prosíme občany naší 
obce, aby železo umístili 
na chodník před domem 
až v sobotu ráno, tím 
zabráníme krádeži. Těžší 
předměty pomůžeme 
vynést. 

Děkujeme Jakub Hamták

Prodej nádob  
na komunální odpad

Černá plastová nádoba  
objem 120 l za  670,- Kč/ks včetně DPH

objem 240 l za  850,- Kč/ks včetně DPH

V prodeji od 29. 4. 2013 na OÚ Rostoklaty.

Veřejná schůze – informace  
k plánované stavbě kanalizace
Vážení spoluobčané, vážení vlastníci 
nemovitostí v obci, srdečně vás zveme v úterý 
16. dubna 2013 od 18.00 hod do kulturního 
domu v Rostoklatech čp. 27.

Na schůzi  Vám budou sděleny informace 
k výstavbě tlakové kanalizace a ČOV.


