
V pondělí 3. listopadu 2014 se 
v zasedací místnosti sešlo 9 nově 

zvolených zastupitelů na ustavujícím 
zasedání. Přítomní zastupitelé nejprve 
složili slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích. Následně přistoupili k volbě 
starosty, místostarosty, zřízení finančního 
a kontrolního výboru, zřízení komise 
sociální a kulturní a zřízení osadního 
výboru Nové Vsi II, rozhodli o odměnách 

neuvolněných členů zastupitelstva. 
Jediným uvolněným členem zastupitelstva 
zůstává funkce starosty. 
Představujeme  Vám  složení  nového 

zastupitelstva na období 2014–2018.
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Slovo starostky

PlacENá INZERcE

Starosta
Radka 
Nováková

Místostarosta
Martin Hušner

Eva albrechtová 
členka kontrolního výboru

Blanka apltauerová
předsedkyně sociální 

a kulturní komise, členka 
finančního výboru

MVDr. Emílie 
Hamtáková 
předsedkyně 
finančního 
výboru 

Roman Janků
člen sociální 
a kulturní komise

Jaroslava 
Šermauerová 

členka 
kontrolního 

výboru

David Valach 
člen sociální 

a kulturní 
komise

Bc. Hana 
Černá

předseda 
kontrolního 

výboru

 

DĚKUJEME VŠEM VOLIČŮM ROSTOKLAT A 
NOVÉ VSI II, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI VE 
VOLBÁCH DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.  

Budeme rádi, pokud nám budete v následujícím 
volebním období zasílat podněty a připomínky 
týkající se života v obci a také práce obecního 
zastupitelstva.  

Můžete nás kontaktovat na emailové 
adrese: rostoklatyanovaves2@seznam.cz  

Rádi Vaše dotazy zodpovíme nebo je necháme 
projednat na schůzích zastupitelstva. 

Vaši noví zastupitelé 

Hana Černá  

 

Roman Janků  

Vážení a milí spoluobčané,
možná se Vám  toto oslovení zdá ode 
mě  trochu vážné a neobvyklé,  i když 
jistá  dávka  vážnosti  v  něm  určitě  je. 
Není se ale čemu divit. Chci Vám tou-
to cestou představit aktivity Osadního 
výboru. 
O zřízení Osadního výboru v Nové 

Vsi II jsem požádala jako zastupitelka 
obce bývalého starostu obce p. Josefa 
Lukáše a celé zastupitelstvo již v roce 
2000. Od té doby doznalo naše „sdru-
žení občanů“ několika změn, které se 
promítly  jak  v  obsazení  výboru,  tak 
v organizaci našich akcí.
Je  třeba  si uvědomit,  že osadní vý-

bor  není  podnikatelská  sféra,  ani  ne-
jsme za naše aktivity placeni obecním 
úřadem  a  členové  osadního  výboru 
v  čele  s  předsedou  jsou  vlastně  lidé, 
kteří  dobrovolně  a  ochotně  vstoupili 

do služeb obce proto, aby pomohli za-
jistit její rozvoj. 
Dovolte mi  ale  krátké  ohlédnutí  za 

uplynulým volebním obdobím:
Podařilo  se  nám  každoročně  usku-

tečnit  společenské,  sportovní  a  kul-
turní  akce. Nezapomněli  jsme  ani  na 
úklid  a  zvelebování  obce.  Víme,  že 
všichni chtějí všechno a nejlépe hned. 
Ale  pomoc  z  jejich  strany  je mizivá. 
Doufám,že  tento  jev  se  nám  poda-
ří otočit a  lidé budou mít větší zájem 
o dění v obci.
Při organizování sportovního odpo-

ledne, které tradičně zahajuje prázdni-
nový čas, jsme vycházeli 
ze  zkušeností  a  nápadů  nás  orga-

nizátorů,  rodičů,  ale  i  dětí,  kteří  nás 
mnohdy  přesvědčily  o  svém  pohledu 
okem toho, pro kterého je akce určena.
Jsou tomu dva roky co jsme pro děti 

zorganizovali poprvé odpolední „Maš-
karní  rej“.  Jednalo  se  o  akci,  která 
měla  netradičně  ukončit  prázdninové 
dny.  Akce  byla  úspěšná,  a  tak  jsme 
maškarní  zopakovali.  S  napětím  oče-
káváme  co  na  naši  jinak  klidnou  ná-
ves přijde za masky. Společně s rodiči 
vyrobíme  maškarády,  kterými  zveme 
i vás, abyste se přišli bavit. V letošním 
roce nám k poslechu i tanci hrála sku-
pina  NoMonday.  Poděkováním  nám 
všem je úsměv dětí na jejich tváři.
Závěr  roku  bývá  tradičně  spojován 

s  Adventním  časem.V  tuto  dobu  na 
mnoha  místech  můžeme  vidět  ozdo-
bené stromečky, a tak je tomu i u nás. 
Děti  si ho sami zdobí, zpívají koledy 
a těší se na dárečky. Odpoledne prová-
zí příjemná atmosféra provoněná cuk-
rovím od našich maminek a babiček.
Díky  sponzorskému  daru  od  ZZN 

Polabí a.s. se nám podařilo dovybavit 
dětské  hřiště  o  herní  prvek  pro  naše 
nejmenší.
Z toho co jsem popsala  je vidět, že 

se nám daří naši malou ves tmelit do-
hromady a pro nás  je velkým potěše-
ním, že dětí na našich akcích přibývá. 
Nesmíme ale opomenout i to, že akce 
můžeme  uskutečnit  díky  finančnímu 
přispění ze strany obce, ale i místních 
podnikatelů a občanů. Budeme rádi za 
každý váš finanční, ale i materiální dar 
a uvítáme pokud nově zvolené zastu-
pitelstvo bude nadále aktivity v Nové 
Vsi II podporovat. To, co se u nás děje, 
můžete  sledovat  na  http://rostoklaty.
cz/content/osadni-vybor. 

Ivana Večeřová

Vysvědčení Osadního výboru

Z příspěvku na obnovu 
kostela byly pořízeny kopie 
obrazů
Bývalé zastupitelstvo obce se 
shodlo , že náklady na pořízení 
kopií dvou obrazů oltáře budou 
hrazeny z příspěvků dárců na 
obnovu kostela. celková částka 
činila 10 180 Kč. Hlavním obrazem 
je sv. Martin na bílém koni z roku 
1682, autor obrazu je neznámý 
a jedná se o kopii obrazu Karla 
Škréty. Obraz umístěný v horní 
části oltáře je Nanebevzetí Panny 
Marie , namalován byl v roce 1712. 
Děkujeme všem dárcům a srdečně 
Vás zveme v sobotu 15. 11. od 14 do 
16 hod do kostela sv. Martina.

Obec Rostoklaty 

 

Přehled získaných dotací za volební období 2010 – 2014 

Poskytovatel dotace Rok přidělení Realizace Popis projektu Dotace Podíl obce Celkové 
náklady 

% dotace 

Ministerstvo kultury 2011 2011 Statické zajištění kostela, odvlhčení 
objektu 

574.154 63.795 637.949 90 % 

Ministerstvo kultury  2012 2012 Oprava truhlářských výplní – okna , dveře 
kostela 

420.000 119.713 539.713 80 % 

SZIF 2012 2013-2014 Tlaková kanalizace a ČOV, vč. prováděcí  
dokumentace 

17.920.484 3.879.193 21.799.677 80 % 

Úřad práce 2012 2012 Příspěvek na 1 pracovní místo 53.103 21.700 74.803 40 % 
Ministerstvo kultury 2013 2013 Fasáda lodě kostela 400.000 71.600 471.600 85 % 
Úřad práce 2013 2013 Příspěvek na 1 pracovní místo 74.039 5.545 79.584 90 % 
Ministerstvo kultury 2014 2014 Dokončení okapového chodníku, fasáda 

lodě kostela 
405.000 103.752 508.752 80 % 

Úřad práce 2014 2014 Příspěvek na 2 pracovní místa 164.157 20.895 185.052 90 % 
        
CELKEM    20.010.937 4.286.193 24.297.130  
 

                                 



Radka Nováková

ZvěstovatelRostoklatský ZvěstovatelRostoklatský
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Co je to uvolněný/
neuvolněný člen 
zastupitelstva obce, 
jaká jim přísluší 
odměna?

Martinské posvícení
V sobotu 15. 11. 2014 od 14 do 16 hod se v kostele sv. Martina uskuteční 

Svatomartinské slavnosti.

Těšit se můžete na domácí koláče a řezy našich zastupitelek paní 
Šermauerové, Hamtákové a apltauerové, řízečky připraví paní albrechtová. 

Pro zahřátí bude připravena káva , čaj , svařené víno i grog. 

Program

14.00 hod 
slavnostní zahájení a odhalení nově instalovaných kopií obrazů hlavního 

oltáře

14.20 hod 
koncert pro housle a violoncello

15.00 hod  
historický výklad kronikáře p. Jana Psoty 

Mezi  vyhrazené  pravomoci  za-
stupitelstva  obce  náleží  i  roz-

hodování  o  tom,  kteří  z  členů  za-
stupitelstva  obce  budou  pro  výkon 
své  funkce  dlouhodobě  uvolněni. 
Uvolněným  zastupitelem  se  rozumí 
osoba, která vykonává volenou funk-
ci  na  „plný úvazek“  a  tedy  za  tomu 
odpovídající  odměnu. Uvolněný  za-
stupitel je dlouhodobě uvolněn z pra-
covního  poměru  a  fakticky  se  stává 
po dobu výkonu své funkce „jakoby“ 
zaměstnancem obce. Ve většině obcí 
republiky  je    uvolněným  právě  sta-
rosta.  Náročnost  na  zajištění  chodu 
obce  a  úřadu  je  čím  dál  náročněj-
ší  a  pryč  jsou  doby,  kdy mohla  být 
funkce  vykonávána  při  zaměstnání. 
Starostové  vykonávají  manažerské 
funkce a společně se zastupiteli mají  
absolutní  odpovědnosti,  odpovídají 
za  škody,  které  by  eventuálně  obci  
způsobili, do jejich plné výše. 
Odměny  pro  zastupitele  jsou  sta-

noveny v Příloze č. 1 k nařízení vlá-
dy  č.  37/2003  a  jsou  děleny  podle 
počtu  obyvatel  obce.    Tato  příloha  
rozlišuje  zastupitele  na  uvolněné 
a neuvolněné a dále v jak velké obci 
působí.  Naše  obec  s  500  obyvateli 
spadá  do  první  skupiny.  O  odměně 
uvolněného  starosty  nerozhoduje 
zastupitelstvo,  ale  je  striktně  stano-
vena Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. 
Neuvolněným členům zastupitelstva 
náleží měsíční odměna: pro předsedu 
výboru:  1  060  Kč,  pro  člena  výbo-
ru: 750 Kč, pro  člena zastupitelstva 
460 Kč hrubého.

V   létě  jsem  se  sešla  s  několika  
občany  Nové  Vsi  II,  kteří  byd-

lí  v  nové  lokalitě  u ČOV. Mimo  jiné 
jsme se dohodli, že obec zajistí osazení 
dopravního zrcadla   při výjezdu z  lo-
kality  na  silnici  III/1131  do  Českého 
Brodu. Výjezd na hlavní  silnici kom-
plikuje špatná viditelnost a rychle pro-
jíždějící vozidla. 
Osazení  dopravního  zrcadla  musí 

předcházet vyjádření   Dopravního  in-

spektorátu  a  souhlas  odboru  dopravy 
Městského  úřadu  v  Českém  Brodě.  
V těchto dnech jsme obdrželi zamítavé 
stanovisko  Dopravního  inspektorátu 
(DI)  v Kolíně. DI  nařídil  instalaci  ji-
ného  dopravního  značení.  Na  hlavní 
silnici již bylo osazeno svislé dopravní 
značení  , na místní komunikaci u vý-
jezdu na hlavní  silnici musíme osadit 
dopravní  značku  P6  „Stůj,  dej  před-
nost v jízdě“. 

Doplnění starostky:
C elorepubliková  statistika:  Každý  obyvatel  v  průměru  ročně  vyprodukuje 

327 kg komunálního odpadu. Z tohoto množství až 45 % (v každé obci se 
škála pohybuje různě – v rozmezí od 40 % do 70 %) tvoří bioodpad. Skládá se 
z posečené trávy ze zahrad, listí, větví stromů, ovocných a zeleninových odpadů, 
dřevěných pilin, kůry či trusu hospodářských zvířat. Tohle všechno se vyváží na 
skládky nebo spaluje.
Obec Rostoklaty již sedm let sváží BIO odpad od občanů a to zdarma. Separa-

cí BIO odpadu se podařilo snížit náklady na svoz komunálního odpadu. V roce 
2013 jsme svezli 47,2 t BIO, tj. cca 100 kg na občana, 152 t směsného komu-
nálního odpadu ( SKO ), tj.300 kg na občana. Do systému svozu BIO odpadu se 
zatím zapojilo cca 50 % domácností. Doufáme, že další nemovitosti se přidají 
v roce 2015.

Vážení občané,
rádi  bychom  vás  seznámili  s  nově 
schválenou legislativou ČR platnou od 
1. 1. 2015  týkající  se zákona o odpa-
dech, ze které plynou povinnosti  také 
pro obce, potažmo pro občany. 
Stát  chce  zvýšit  podíl  samostatně 

tříděných  odpadů,  aby  se  co  nejmé-
ně  využitelných  odpadů  ukládalo  na 
skládky.  Doposud  měly  obce  povin-
nost třídit zejména papír, plast a sklo. 
Logickou úvahou  tak  je  samostatné 

třídění BIO odpadů  a  kovů. Nová  le-
gislativa  proto  obcím  přímo  nařizuje, 
aby  tyto dvě komodity  třídily. Obcím 
tak vzniká povinnost určit sběrná mís-
ta, navrhnout systém a umožnit odklá-
dání těchto komodit svým občanům na 
území obce.
Kovy  i BIO odpady  jsou  cenné  su-

roviny, které by skutečně na skládkách 
neměly  končit.  Kovy  se  dají  100  % 
recyklovat,  ze  zeleného odpadu  se dá 
vyrábět kompost.
Tato povinnost obcím vzniká od 1. 1. 

2015. Do té doby by měly obce upra-
vit také své vyhlášky týkající se určení 
míst ke shromažďování těchto odpadů 
a systému celkově, paradoxně však če-
kají na upřesňující vyhlášky, které má 
MŽP teprve vydat.
Obecný  souhrn  změn  zavedených 

novelou zákona o odpadech:
•  povinnost  obcí  separovat BIO od-
pady,  ne  jen  zeleně  (nutno mít  ve 
vyhlášce obce)

•  povinnost  obcí  separovat  kovy 
(nutno mít ve vyhlášce obce)

•  zákaz  skládkování  směsných  ko-
munálních odpadů v roce 2024

•  Snížení TZS (technologické zabez-
pečení  skládky)  na  skládkách  ze 
40 % na 20 % hmotnostních

•  Obce nabádáme k opatrnosti před 
nákupem zařízení a techniky, ná-
dob,  kompostérů  apod.  z  dotací 
a  „výhodných“  nabídek,  které 
jsou vám ušité „na míru“ dodava-
teli, jež využívají obchodní příle-
žitosti

Citace novely zákona:
„§ 17“
Povinnosti a oprávnění obce a fyzic-

kých osob při nakládání s komunálním 
odpadem
(1)  Na  obce  se  vztahují  povinnosti 

původců podle § 16, pokud dále zákon 
nestanoví jinak.
(2) Obec ve své samostatné působ-

nosti  stanoví  obecně  závaznou  vy-
hláškou  obce  systém  shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování  komunálních  odpadů 
vznikajících  na  jejím  katastrálním 
území.  Obecně  závaznou  vyhláškou 
může stanovit také systém nakládání 
se  stavebními  odpady produkovaný-
mi  na  jejím  katastrálním  území  ne-
podnikajícími fyzickými osobami.
(3)  Obec  je  povinna  zajistit  místa 

pro  odkládání  veškerého  komunál-
ního  odpadu  produkovaného  fyzic-
kými  nepodnikajícími  osobami  na 
jejím  katastrálním  území.  Obec  je 
povinna  zajistit  místa  pro  oddělené 
soustřeďování  složek  komunálního 
odpadu,  minimálně  nebezpečných 
odpadů,  papíru,  plastů,  skla,  kovů 
a  biologicky  rozložitelných  odpadů. 
Ministerstvo  může  stanovit  vyhláš-
kou  podrobnosti  rozsahu  a  způsobu 
zajištění  odděleného  soustřeďování 
složek komunálních odpadů.

Ing. Petr Jindra, Nykos a.s

Příprava vánočních ozdob
Zveme všechny na tradiční výrobu 
vánočních ozdob pro vánoční stromy. 
Ozdoby si vyrobíme v klubu chroustík ve 
středu 26. listopadu od 17 hod v zasedací 
místnosti Obecního úřadu. Občerstvení 
zajištěno, těšíme se na vás, Jarka 
Šermauerová

Rozsvícení vánočního stromu
Ve středu 3. prosince od 16 hod 
proběhne rozsvícení vánočního stromu 
v Rostoklatech u Obecního úřadu. 
Všichni jste srdečně vítáni, občerstvení 
zajištěno. Proběhne losování cen kvízu 
o sv. Martinovi. 
Osadní výbor Nové Vsi II zve všechny 
k rozsvícení vánočního stromu v neděli 
7. prosince 2014 od 15 hod, občerstvení 
zajištěno. 

Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince od 15 hod v Kulturním 
domě proběhne Mikulášská besídka, 
tentokrát se můžeme těšit na kouzelníka, 
možná se naučíme i nějaká kouzla. Po 
představení přivítáme sv. Mikuláše 
s družinou.

Pozn.: Označený balíček pro vaše dítě 
předejte při příchodu organizátorům. 
Přivítáme, pokud se omezíte na 1 balíček 
pro 1 dítě.

Životní jubilea 
Květoslava Gratová,  
antonín Strnad,  
Marie Holubová,  
Josef Svatoň,  
arpád Szalai, 
Jan Ších,  
Milena Kröschelová, všichni z Rostoklat

Karel Strnad z Nové Vsi II

Stav účtu 
424 013,07 Kč

Přispěli: Mgr. chejn – restaurátor - 100 Kč

Ukončení svozu BIO odpadu
V úterý 4. 11. 2014 proběhl poslední svoz 
BIO odpadu, od 11. 11. 2014 bude svážen 
komunální odpad každé úterý.

Pomůže zrcadlo občanům 
při výjezdu od ČOV v Nové Vsi II?

Nově schválená legislativa


