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Slovo 
starostky
Na konci ledna jsme spustili nový 

software k ověřování podpisů 
a dokumentů. Software je propojen 
s centrální evidencí obyvatel a je velmi 
rychlý, umožní kontrolu legalizovaného 
občana. Připomínáme, že v kanceláři 
obecního úřadu můžete využít 
nejen legalizaci, tj.ověření podpisu 
a vidimaci, tj. ověření dokumentu, ale 
vyhotovíme Vám výpisy z CzechPointu: 
výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z veřejného rejstříku ( obchodní rejstřík, 
spolkový rejstřík, rejstřík trestů, 
seznam kvalifi kovaných dodavatelů, 
živnostenský rejstřík ).

V lednu omezila Česká pošta na 
naší pobočce Rostoklaty otevírací 

dobu z důvodu nemoci pracovnice 
pobočky. Otevírací doba byla a možná 
ještě začátkem února bude omezena. Za 
problémy se omlouváme společně se 
zástupci ČP.

Rok 2018 pokračuje kontrolami 
obce z různých institucí. V lednu 

nás navštívila kontrolorka společnosti 
EKO-KOM. Předmětem kontroly 
byla separace odpadů za období II. 
pololetí roku 2016 a I. pololetí roku 
2017. Kontroly se společně s námi 
účastnila i zástupkyně Nykos a. s., 
slečna I. Sobotková. Závěr kontroly 
konstatuje, že podmínky pro 
poskytování odměny byly splněny 
a nebyla zjištěna žádná pochybení. 

Středočeský kraj prostřednictvím 
Krajské správy a údržby silnic 

bude v letošním roce provádět opravy 
silnic II. a III. třídy v blízkém okolí. 
Od soboty 3. 3. 2018 do 31. 10. 2018 
bude uzavřen most před dálnici D 
11 v Poříčanech. Ve stádiu vydání 
stavebního povolení je oprava silnice 
z Kounic na přivaděč dálnice D 11, plán 
je opravu realizovat v roce 2018.

V lednu proběhla obě kola volby pre-
zidenta republiky. Poděkovat bych 

chtěla členům volební komise, tentokrát 
ve složení: Věra Konečná, Blanka Apl-
tauerová, Zuzana Dobřanská, Markéta 
Kmochová a Jan Pakandl za zajištění 
bezproblémového průběhu obou kol vo-
leb.

V 1. kole přišlo v našem volebním 
okrsku volit 226 z 386 voličů, 2 hla-
sy byly neplatné. Volební účast byla 
58,55 %. 

V 2. kole přišlo v našem volebním 
okrsku volit 233 občanů z 387 voličů, 
jeden hlas byl neplatný. Volební účast 
byla 60 %. 

Děkujeme všem 93 občanům, kteří 
podpořili celorepublikovou Petici za 
spravedlivé odměny členů volebních 
komisí.  (RNo)

Volba prezidenta republiky 
v číslech naší obce 

Pořadové Jméno Počet
číslo a příjmení hlasů

1 Mirek Topolánek 12
2 Michal Horáček 12
3 Pavel Fischer 22
4 Jiří Hynek 5
5 Petr Hannig 4
6 Vratislav Kulhánek 0
7 Miloš Zeman 61
8 Marek Hilšer 22
9 Jiří Drahoš 86

Pořadové Jméno Počet
číslo a příjmení hlasů

7 Miloš Zeman 89
9 Jiří Drahoš 143

Přátelské posezení aneb již tradiční SETKÁNÍ MÍSTNÍCH 
SENIORŮ, které se tentokrát konalo ve čtvrtek 1. 2. 2018. 

Změna jízdního řádu 
autobusové linky č. 426

Tradiční myslivecký 
ples v Rostoklatech
Sobota 20. ledna letošního roku ne-

byla jako každá jiná, protože My-
slivecký spolek Rostoklaty pořádal 
v kulturním domě svůj již tradiční ples – 
Halali pro pobavení nejen svých členů, 
ale i obyvatel obcí Rostoklaty, Břežany, 
Český Brod a dalších, i vzdáleněších 
míst. Hudební doprovod zajistil tradič-
ní soubor ke spokojenosti všech zúčas-
něných.Půlnoční přestávka posloužila 
k vylosování cen z bohaté tomboly, ve 
které v letošním roce dominovali mimo 
dalších hodnotných cen tři divočáci. 
Věříme, že všichni účasníci plesu se 
nad ránem rozcházeli s pěknými cena-
mi a dobrou náladou, s tím, že za rok 
nashledanou... Náš myslivecký spolek 
se těší na další spolupráci s Obecním 
úřadem Rostoklaty, s jehož podporou 
může pořádat kuturní akce pro širokou 
veřejnost v průběhu celého roku, jejímž 
vyvrcholením je právě pořádání plesu.

Václav Miškovský

Změny JŘ linky 426 byly velmi 
diskutovány, a to nejen rodiči 

našich žáků základní školy. Návrhy 
JŘ nám ROPID nedal k vyjádření, 
a proto jsme museli nápravu sjedná-
vat s kolegy starosty až po vyhlášení 
platnosti změn. Jednání nebylo vůbec 
jednoduché, ale přesto bylo úspěš-
né. Odbor dopravy Krajského úřadu 
Středočeského kraje vyhovělo naše-
mu požadavku a od 1. 2. 2018 dochá-
zí k úpravě JŘ linky 426. S novým JŘ 
se můžete seznámit přímo na autobu-
sové zastávce či www.rostoklaty.cz, 
www.ropid.cz.

V krátkosti lze změnu rekapitulovat 
takto – zdůvodnění a shrnutí:

Spoj 10 je s odjezdem z Tuklaty–

Tlustovousy zpožděn o 13 min (nově 
7.09 hod).

Jedná se o školní spoj, z Rostoklat 
odjíždí v 7.21 hod, z NV II 7.23 hod.

Spoj 12 má dřívější odjezd z Břežany 
II o 30 min dříve (nově 9.49 hod)

Jedná se o dopolední spoj do Č. Bro-
du, z Rostoklat odjíždí v 9.53 hod, 
z NV II 9.55 hod.

Spoj 9 je s odjezdem z Český Brod - 
žel. st. zpožděn o 18 min (nově 11.46 
hod).

Spoj 13 je s odjezdem z Český Brod 
- žel. st. zpožděn o 13 min (nově 13.46 
hod).

Jedná se o školní spoj, od nemocnice 
v Č. Brodě odjíždí ve 13.51 hod.

 (RNo)
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Splatnost poplatků 2018
Připomínáme, že splatnost 
poplatku za komunální 
odpad je do 28. 2. 2018. 
Nezapomeňte na popelnici 
vylepit známku na rok 2018, 
známku vylepte na přední 
stranu nádoby, odstraňte 
známky staré. Od března 
nebudou popelnice bez 
platné známky vyváženy.

Životní jubilea
Věra Brožková,
Ján Domitrek,
Eva Křečková všichni 
z Rostoklat
Vlasta Šmídová z Nové Vsi II

Kulaté výročí
Zdeňka Libichová,
Venuše Hegedüsová obě 
z Rostoklat

Úmrtí
21. listopadu 2017 zemřel pan 
Ladislav Krejčí. Oznamujeme 
po ověření v centrální 
evidenci.

Stav účtu k opravě 
kostela
Ke dni 31. 1. 2018 je stav 
73 362,15 Kč

Nově přispěli:
manželé Svatoňovi, 
Rostoklaty čp. 15 – 500 Kč
Paní Dagmar Hanušová, 
Rostoklaty čp. 142 – 200 Kč
Paní Helena Mesteková, 
Rostoklaty čp. 56 – 200 Kč
Paní Jitka Vavříková, 
Rostoklaty čp. 47 – 1 000 Kč

8. března to budou už 2 roky, kdy jsme 
úspěšně zkolaudovali kanalizaci v lo-
kalitě Palace Reality, konkr. řady C1 
a C1-a a spustili 14 ks čerpacích šachet. 
Začátkem března uplyne 2letá záruční 
doba. Připomínáme všem 14 vlastníkům 
nemovitostí možnost uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních 
vod. 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o odvádění odpadních vod 
Obec Rostoklaty, majitel a provozova-
tel kanalizace vlastní celkem 180 čer-

pacích šachet (ČŠ), 166 bylo osazeno 
v I. etapě realizované z dotace SZIF, 
14 ČŠ bylo osazeno v II. etapě financo-
vané z rozpočtu obce s příspěvkem od 
občanů. Záruka u 166 ČŠ uplynula již 
v březnu 2016. Záruka 14 ČŠ uplyne 
v březnu 2018. Nabízíme uzavření Do-
datku č. 1, všem těm, kteří nemají do-
sud uzavřený Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o odvádění odpadních vod. V Dodat-
ku se obec zavazuje uhradit náklad na 
opravu čerpadla zaviněnou odběrate-
lem a odběratel se zavazuje k úhradě 
pokuty, a to ve výši 500 Kč za jednu 

poruchu, 1 500 Kč za dvě poruchy 
a 2 500 Kč za tři poruchy (částky bez 
DPH) za kalendářní rok.

Pokud nemá vlastník nemovitosti uza-
vřený Dodatek č. 1 a zaviní poškození 
čerpadla, hradí náklady na opravu čerpa-
dla ze svého, náklady na jednu opravu se 
pohybují od 1 000 Kč do 3 500 Kč. Uza-
vření dodatku nezvyšuje žádným způso-
bem náklady odběratele. 

Většina poruch na čerpadlech je způso-
bena právě uživatelem, resp. návštěvou 
a dochází k na motání hadrů a vlhčených 
ubrousků.

V roce 2017 jsme na poplatcích vybra-
li 304 815 Kč, odměna za separaci od 

EKO-KOMu činila 98 451 Kč. Odměna je 
o 27 368 Kč vyšší v porovnání s rokem 2016. 
Nově zavedený svoz plastů 
a papírů z domácnosti má 
vliv jak na snížení množ-
ství komunálního odpadu, 
tak na výši odměny od EKO 
KOMu.

 Celkové náklady roku 
2017 na odvoz komunálního, 
BIO a separovaného odpadu, 
náklady na velkoobjemový, 
nebezpečný a elektro odpad 
činily 589 491 Kč vč. DPH. 
Obec hradí náklady vč. DPH. 
Skutečné náklady na osobu, 
po odečtení odměny od EKO 
KOMu, činí cca 965 Kč. 
Obec doplácí ze svého roz-
počtu po započtení odměny 
od EKO KOMu 186 225 Kč, 
tj. 365 Kč doplatek za osobu.

Třídění má smysl, positiv-
ní vliv má i nově zavedený 
systém sběru plastu a papíru 

z domácnosti. Připomínáme občanům, pokud 
jim obsah nádoby nestačí, použijte na plasty 
průhledný igelitový pytel, na papír papírovou 
krabici. Pokud Vám prostor umožní, můžete 

si pořídit další plastovou ná-
dobu. Obec poskytuje každé 
domácnosti pouze jednu sadu 
zdarma.

Děkujeme všem, kteří 
třídí odpad. 

My, zastupitelé problemati-
ku odpadového hospodářství 
sledujeme. Další možností, 
jak snížit, resp. nenavyšovat 
náklady za likvidaci odpadů 
je zavedení 14 ti denního in-
tervalu svozu komunálního 
odpadu i v zimním období. 
Čekáme na kalkulaci svozo-
vé firmy. Víme, že většina 
domácností využívá k vytá-
pění jiné zdroje než hnědé 
uhlí a týdenní svoz se stává 
zbytečným. O změnách Vás 
budeme samozřejmě včas 
informovat. Budeme rádi za 
Vaše názory. (RNo)

Komunální, BIO a separovaný 
odpad v naší obci

Dva roky od spuštění 14 ks čerpadel kanalizace 
v lokalitě Palace Reality

Produkce odPadů v obci (v tunách)
Název Rok 2016 Přepočet  Rok 2017 Přepočet 
druhu  na obyvatele  na obyvatele
odpadu  ( rok 2016 )  ( rok 2017 )
Směsný komunální odpad 132,890 258 kg/os 126,155 247,36 kg/os
Biologicky rozložitelný odpad 72,100 140 kg/os 67,940 133,22 kg/os
Skleněné obaly 10,676 20 kg/os 11,457 22,46 kg/os
Plastové obaly 9,460 18 kg/os 10,265 20,13 kg/os
Papírové a lepenkové obaly 9,438 18 kg/os 11,427 22,40 kg/os


