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1. září je opět tady, defi nitivně 
odzvonilo prázdninám. Nejvíce 

se na tento den určitě těšili naši 
prvňáčci, kteří byli spolu se svými 
rodiči slavnostně přivítáni na základní 
škole v Českém Brodě. V letošním 
školním roce nastoupilo do prvních 
tříd celkem sedm dětí. Zápis byl letos 
provázen nervozitou rodičů, kteří si 
nebyli jisti, zda jejich dítko bude do 
ZŠ v Českém Brodě přijato. S kolegy 
starosty jsme vedli se zástupci města 
Český Brod jednání o garanci přijetí 
našich dětí do škol v Brodě. Městu 
Č. Brod byla poskytnuta dotace na 
přestavbu budovy v areálu nemocnice 
na I. stupeň ZŠ, přestavbou se zvýší 

kapacita školy. To umožnilo uzavření 
veřejnoprávních smluv mezi Městem 
Český Brod a jednotlivými obcemi 
o zajištění povinné školní docházky 
v  ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova. Obec 
Rostoklaty poskytne městu Český Brod 
úplatu za poskytnutou službu ve výši 
2 000 Kč za školní rok na každého 
žáka vykonávajícího povinnou školní 
docházku ve školách města Český Brod, 
tj. za žáky od 1. do 9. tříd. Náklady na 
školní rok 2016/2017 budou činit cca 
90 tisíc Kč.

V srpnu byla dokončena montáž 
úsekového měření na silnici I/12 

v Rostoklatech. Díky zastupitelům 

města Český Brod se naši občané, 
ale i turisti směřující třeba na Klepec, 
dočkali zklidnění dopravy. Nižší 
rychlost projíždějících vozidel má 
velký vliv na hlučnost a bezpečnost. 
Zařízení je v majetku města Český 
Brod, přestupky zpracuje Městská 
policie Český Brod, výnos z pokut 
bude příjmem rozpočtu města. Možná 
Vás napadne, proč nemáme „desátek“ 
z příjmu pokut? Nemáme ani desátek 
ani úsekové měření.Umístění úsekového 
měření vnímáme jako nástroj pro 
zlepšení životních podmínek našich 
občanů, ne jako nástroj výdělku. 

Slovo starostky

Pokračování na straně 2

Letní 
zamyšlení
J e léto a většině z nás připomínají, že 

je tak zvaná okurková sezona. Lidé 
utíkají do přírody, vydávají se do světa 
a novinářům a všem dohromady se zdá, 
že není o čem psát,chybí velká témata.

Mně se zachtělo dát na papír několik 
myšlenek a podělit se s vámi nejenom 
o letní zážitky. Předně jsem rád, že žiji 
tady v Rostoklatech, kde jsem se sice ne-
narodil, abych se mohl nazývat rodákem, 
ale nějaký rok již tady žiji. Hrozně rád si 
čtu v Rostoklatském Zvěstovateli o tom 
co se děje kolem nás, co dělají sportov-
ci, rybáři, myslivci, dobrovolní hasiči 
a jaká činnost probíhá na Obecním úřa-
dě. Nemůžu být všude a se všemi v osob-
ním styku, ale je mi dobře a všem, kteří 
něco dělají pro svoje společenství a tím 
i pro celou obec přeji hodně dalších zá-
žitků a naplnění všech cílů.

Jediná věc, která mě trápí je, že někdy 
potkávám v obci sousedy, které sice ne-
znám jménem, ale nebrání mě je pozdra-
vit a projevit tak pocit, že k sobě nějak 
patříme, a to alespoň místem bydliště. 
Často se však nedočkám odpovědi, ne-
hledě na to, že vzhledem ke svému stáří 
bych očekával, že budu pozdraven dříve.

Je mezi námi stále více nových obča-
nů a tak ať se poznáváme alespoň při po-
tkávání.

Věnujme si pozdrav a někdy třeba 
i úsměv. Je toho v životě potřeba.

Obyvatel Rostoklat J. Lukáš

Posekaný rákos v rybníku v NV II.

Životní jubilea
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší.

Marie Semánková, 
Alena Chrpová, 
Jan Mokošín, 
Marie Dlouhá, 
Helena Mesteková, 
Vladimír Kolankiewicz, 
František Rezek, 
Jan Hanuš, 
Václava Šmejkalová, 
všichni z Rostoklat

Zemřela paní Miluše Janíčková

Stav účtu
stav je 56 456,44 Kč

Nově přispěli: Dagmar Soukupová, 
Rostoklaty 500 Kč, Jitka Vavříková, 
Rostoklaty, 500 Kč



Radka Nováková
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Slovo 
starostky

Volby do zastupitelstva 
středočeského kraje
Volby vyhlásil prezident republi-

ky rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb., 
s datem rozeslání dne 6. května 2016. 
Za den vyhlášení voleb do zastupitel-
stev krajů je tak považován 6. květen 
2016 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů). Od tohoto data 
až po vyhlášení výsledků voleb Státní 
volební komisí nelze měnit stálé voleb-
ní okrsky.

Datum a doba konání voleb
Volby do zastupitelstev krajů se konají 
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do zastupitelstva kraje § 
4 zákona o volbách do ZK 
Právo volit do zastupitelstva kraje má:
•  státní občan České republiky
•  který alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku nejméně 18 let
•  je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 

která náleží do územního obvodu kraje 
(dále jen „volič“) 
Ve volbách do zastupitelstva kraje ne-

volícizí státní příslušníci, právo volit má 
pouze státní občan České republiky, kte-
rý splňuje podmínky výše uvedené!

Máte zájem být členem volební 
komise?
Budeme rádi, když nám pomůžete zajistit 
průběh voleb v našem volebním  okrsku.

Zájemci, přihlaste se do 10. 9. 2016, 
děkujeme.

Členové okrskové volební komise 
mají nárok na zvláštní odměnu za výkon 
 funkce:
•  člen 1 300 Kč
•  zapisovatel 1 500 Kč
•  předseda 1 600 Kč

Voličské průkazy (§ 26azákona 
o volbách ZK)
•  voličský průkaz PRO VOLBY DO ZA-

STUPITELSTVA STŘEDOČESKÉ-
HO KRAJE se vydává pouze voličům 
zapsaným ve stálém seznamu vedeném 
obecním úřadem v územním obvodu 
Středočeského kraje

•  voličský průkaz vydává obecní úřad 
podle místa trvalého pobytu voliče, a to 
na žádost tohoto voliče 

•  zákon upravuje dva způsoby, jak lze po-
žádat o vydání voličského průkazu, a to 

1.  buď podáním písemné žádosti, těmito 
možnými způsoby

•  v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče; ověřený pod-
pis je vyžadován z důvodu ochrany vo-
liče před zneužitím tohoto institutu.

•  v elektronické podobě podepsané uzná-
vaným elektronickým podpisem voliče

•  v elektronické podobě zaslané prostřed-
nictvím datové schránky

2. osobně

Lhůty pro podání žádosti o voličský 
průkaz:
•  nejzazší lhůta pro doručení písemné 

žádosti je 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
30. září 2016

•  nejzazší lhůta pro osobní požádání je 
dva dny přede dnem voleb, tj. 5. října 
2016 do 16.00 hodin, tedy do okamžiku 
uzavření stálého seznamu.

Obecní úřad vyřídí žádost těmito způso-
by:
•  předá osobně voliči nebo 
•  předá osobě, která se prokáže plnou 

mocí s ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo

•  voliči zašle (požádá-li o to volič).

Pokračování ze strany 1

Majetkové vypořádání pozemků 
pod chodníky se blíží ke 

svému konci. S většinou majitelů 
jsme uzavřeli kupní smlouvy, někteří 
si pozemky nechali ve vlastnictví 
a dali souhlas s umístěním stavby, tj. 
chodníku.Jen s několika málo vlastníky 
se nám nepodařilo dohodnout. V srpnu 
jsme na zastupitelstvu odsouhlasili 
spolupráci s Ing. Rakem, dotačním 
manažerem. V září podáme žádost 
o stavební povolení. V lednu bychom 
chtěli podat žádost na SFDI. Zastupiteli 
byli vybrány lokality, které budou v I.
etapě realizovány a které mají naději na 
přiznání dotace. V tuto chvíli jsou SFDI 
podporované pouze chodníky podél 
silnic I., II. a III.třídy. V Rostoklatech 
se jedná o chodník podél silnice I/12 vč 
parkování u hřbitova, část chodníků na 
Tuklaty (podél silnice III.třídy), v Nové 
Vsi chodník podél silnice II.třídy 
směrem na Český Brod. Pokud budeme 
úspěšným žadatelem hned na první 
pokus, zahájíme stavební práce, resp. 
výběrové řízení už příští rok.

Zastupitelé podpořili návrh paní 
Šermauerové a z rozpočtu obce 

budou uhrazeny náklady na autobus na 
výlet seniorů na zámek Žleby. Výlet 
se uskuteční 22. 9. 2016, zájemci se 
mohou hlásit přímo paní Šermauerové 
nebo v kanceláři OÚ. Nejste-li senior 
a přesto byste rád/ráda jel/jela na výlet, 
přihlaste se také, můžete jet, pokud 
bude volné místo.

Co nového?
•  prořezali jsme stromy vysázené po-

dél místní komunikace z Rostoklat do 
Nové Vsi II a u křížku,

•  posekali jsme rákos v rybníku v NV II,
•  byl vyčištěn mostek u nové zástavby 

v NV II zanesený po prudkých deštích,
•  vyřezali jsme náletové dřeviny podél 

hřbitovní zdi i vně hřbitova,
•  do všech sběrných míst na separova-

ný odpad byl umístěn zvon na kovo-
vý odpad,

•  Město Český Brod umístilo úsekové 
měření v Rostoklatech na silnici I/12.

Prořezané stromy podél místní komunikace z Rostoklat do Nové Vsi II a u křížku.

Vyřezané náletové dřeviny podél hřbitovní zdi i vně hřbitova.

Úsekové měření v Rostoklatech na silnici I/12.Vyčištěný mostek v nové zástavbě.

Zvon na kovový odpad,

Zajištění servisu a oprav čerpadel tlakové kanalizace
Obec Rostoklaty, majitel 

a provozovatel kanali-
zace vlastní celkem 180 čer-
pacích šachet (ČŠ), 166 bylo 
osazeno v I. etapě realizova-
né z dotace, 14 ČŠ bylo osa-
zeno v II.etapě financované 
z rozpočtu obce s příspěvkem 
od občanů. Záruka u 166 ČŠ 
uplynula v 3/2016. Naší po-
vinností je mít řádně zajištěn 
i pozáruční servis. V srpnu 
jsme vyhlásili výběrové řízení 
na zajištění řádného provoz-
ního stavu tak, aby byl zajiš-
těn bezporuchový chod čerpadel. Servis 
zahrnuje veškeré revizní zprávy a měře-
ní dle zákona o elektrických zařízeních č. 
65/1965 a dle nařízení vlády č. 378/2001. 

Nejvýhodnější cenovou nabídku před-
ložila firma AQ Spol s.r.o. z Roudnice 
nad Labem. Do února 2018 budeme hra-
dit servis pro 166 ČS, následně zahrne-

me do servisu i pozáruční servis 14 ČS.
Servisní smlouva zahrnuje i nákla-

dy na opravy způsobené nekázní uživa-
telů. Tyto opravy, jsou v servisní smlou-
vě pokutovány dle počtu případů u jed-
né nemovitosti za kalendářní rok a to 500 
Kč za 1 poruchu, 1 500 Kč za 2 poru-
chy a 2 500 Kč za 3 poruchy ( částky bez 

DPH ). Do této chvíle si opra-
vy způsobené nekázní uživate-
lů hradili vlastníci nemovitos-
ti sami, náklady na jednu opra-
vu se pohybovaly od 1 000 Kč 
do 3 500 Kč. Obec Rostokla-
ty, majitel a provozovatel na-
bízí všem odběratelům uza-
vření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o odvádění odpadních vod, 
kde se obec zaváže uhradit ná-
klady na opravu zaviněnou 
odběratelům a odběratel se 
zaváže k úhradě pokuty, viz. 
výše. Uzavření dodatku ne-

zvyšuje žádným způsobem náklady od-
běratele. Návrh jednoduchého dodatku 
bude zveřejněn na webu nebo bude k dis-
pozici v kanceláři OÚ. Uzavření Dodat-
ku je dobrovolné, ti, kteří neuzavřou do-
datek budou, v případě poruchy jimi za-
viněné, nadále hradit náklady na opravu 
ve výši 100 %.


