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Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 15.12.2014 od 19,00 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19,00 hodin  starostkou obce Radkou 

Novákovou  (dále jako „starostka“).  

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno  podle § 93 odst. 1 zákona o obcích , informace byla na úřední desce 

Obecního úřadu Rostoklaty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.12.2014. do 15.12.2014. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Přítomni :   Apltauerová Blanka, Hamtáková Emilie, Hušner Martin, Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava,   Valach David 

Omluven:  Albrechtová Eva, Černá Hana, Janků Roman, 

Hosté : Iveta Vomáčková, Ivana Večeřová, Jitka Valachová 

    

1. Schválení programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům zastupitelstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. Starostka v souladu s Jednacím řádem bod 3.1.6. navrhla doplnit Program o : a) 

Projednání a odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, b) Jmenování komise pro čerpání a dodržování podmínek dotace. Další návrhy 

nebyly podány.  Starostka dala hlasovat o doplněném návrhu programu.  

  

Návrh usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce  Rostoklaty schvaluje následující program  zasedání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení Programu 
3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 24.11.2014 
4. Informace o činnosti OÚ, o  jednání Osadního výboru 

       5. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 
6.  Schválení inventarizační komise, provedení invent.majetku k 31.12.2014  
7. Projednání a schválení  žádosti o souhlas s oplocením poz. 406/74, k.ú. Rost 
8. Projednání a schválení  Individuální a Limitovaný příslib 2015 
9. Projednání a odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
10. Jmenování komise pro čerpání a dodržování podmínek dotace 
11. Diskuze 
12. Závěr 

       
Výsledek hlasování: Pro: 

6 

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 24.11.2014 
 

 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo Usnesení ze  zasedání ZO z 24.11.2014 

 

Výsledek hlasování: Pro: 
4 

Apltauerová, Nováková, 
Šermauerová, Valach 

Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Hamtáková, Hušner 

Usnesení č. 2 nebylo schváleno.  

 Emilie Hamtáková a Martin Hušner se zdrželi, neboť nebyli přítomni na zasedání ZO dne 24.11.2014. O Usnesení 

z 24.11.2014 bude hlasováno na dalším zasedání ZO dne 26.1.2015 

 
4. Informace o činnosti OÚ, o  jednání Osadního výboru 
Starostka informuje o činnosti OÚ, o jednání Osadního výboru 

 

  
 



 NPÚ provedl místní kontrolu realizovaných prací na kostele sv. Martina v roce 2014. Vydal kladné písemné vyhodnocení a 

doporučení na rok 2015 

 Starostka vypracovala Závěrečné vyhodnocení poskytnuté dotace z Ministerstva kultury, termín podání do 15.12.2014 

 Starostka jednala se zástupkyní MAS Pošembeří o strategii vývoje a potřebách obce 

 Probíhaly přípravy na zdobení vánočního stromu a Mikulášské besídky, poděkování za pomoc patří : Evě Albrechtové, Emílii 

Hamtákové, Jaroslavě Šermauerové, Blance Apltauerové 

 Starostka jednala se zástupcem KSUS o zimní údržbě a plánu oprav na rok 2015. Zimní údržba bude probíhat standardně, 

opravy se našeho katastru netýkají 

 Starostka a místostarosta jednali s Ing. Sobolem, projektantem dopravních staveb o možném postupu při opravách a výstavbě 

komunikací a chodníků. Závěr schůzky : projektant zpracuje jednoduchou studii , ta bude předložena zastupitelům a následně 

proběhnou veřejné schůze s občany, kde budou projednány připomínky a priority 

 Uzavření OÚ v době od : 23.12. 2014 do 2.1.2015, dále po dobu jarních prázdnin od 2.2. do 6.2.2015, starostka bude 

neodkladné záležitosti řešit na mobilním telefonu 

 Starostka připomínkovala Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu hasičské zbrojnice se Středočeským krajem. Konečný návrh 

byl předložen dodatečně zastupitelům a rozšířen program jednání o schválení Smlouvy 

 Starostka zpracovala každoroční zprávu pro UZSVM o nemovitosti č.p. 26 v NV II 

  Starostka jednala s Ing. Kabíčkem , Řepařský Institut, ohledně znečištěné příjezdové cesty k zastávce ČD 

 Starostka jednala s Ing. Kovářem , NV II 10, ohledně volně pobíhajícího psa, zatím nebyl pes řádně zajištěn , při dalším 

zjištění volného pohybu psa bude podán podnět přestupkové komisi v Českém Brodě. Na volně pobíhající psi byl upozorněn i 

Ing. Štěpánik NV II 

 Ve středu 17.12.2014 proběhne za účasti starostky a místostarosty informační schůzka s Ing. Sovinou a p. Markem ohledně 

napojení lokality „ LAP Invest“ na kanalizaci a možné výstavby RD na západě Rost.  

 Členové SDH informovali o vykradení kontejneru na hřišti, kontejner byl skoro prázdný a nedošlo k velké škodě 

 15 ti letá občanka NV II emailem zaslala názor na proběhlou akci zdobení stromu v NV II : nejdříve byla oslovena pí 

Večeřovou, jestli by se sestrou udělaly na akci čerta a Mikuláše. Souhlasily a zakoupily masky. 2 dny před akcí pí Večeřová 

sdělila, že čerta už nechce. Na akci jí bylo řečeno, že nedostane žádný dárek,  i když zbyly. Z akce byla zklamaná. 

 18.11.2014 proběhla schůzka Osadního výboru, občanů NV II a pana místostarosty . Zápis byl zastupitelům předložen. Info 

podá Martin Hušner : Schůzky se účastnilo 8 obyvatel, projednával se další možný rozvoj obce, shodli se, že OV zpracuje plán 

vývoje na 2015- 2018. Plán bude následně projednán zastupiteli a s občany NV II, aby nedošlo k nedorozuměním. 

 

5. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 
     - na minulém zasedání ZO byl projednán návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl řádně zveřejněn. Připomínky nebyly 
předloženy.     

 

Návrh usnesení č. 3:,  

         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty odsouhlasilo Rozpočet 2015 rozpočet je schodkový, krytý z úspor z let minulých 

 

Výsledek hlasování: Pro: 
6  

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 

6.  Schválení inventarizační komise, provedení invent.majetku k 31.12.2014  
- Starostka navrhuje stanovit   inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014. Návrh komise : předseda  

Martin Hušner, členové Blanka Apltauerová, Eva Albrechtová. Jiné návrhy nebyly předloženy.  

 

Návrh usnesení č. 4: 

           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje   inventarizační komisi ve složení :  předseda  Martin Hušner, členové Blanka 

Apltauerová, Eva Albrechtová a provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014 

 

Výsledek hlasování: Pro: 
6  

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4  bylo  schváleno.  
 

 
7. Projednání a schválení  žádosti o souhlas s oplocením poz. 406/74, k.ú. Rost 
- Jaroslav Čihák předložil žádost o souhlas s oplocením pozemku par.č. 406/74, k.ú. Rostoklaty, žádost obdrželi v příloze.  

 

Návrh usnesení č. 5: 

             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo žádost o souhlas s oplocením na poz. 406/74, k.ú. Rost 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
6  

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5  bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení  Individuální a Limitovaný příslib 2015 



- pro rok 2015 je nutné odsouhlasit Individuální a Limitovaný příslib pro rok 2015. Přísliby obdrželi zastupitelé v příloze. 

 

Návrh usnesení č. 6 : 

 Zastupitelstvo obce  Rostoklaty schválilo Individuální a Limitovaný příslib  2015 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
6  

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6  bylo schváleno.  
 
9. Projednání a odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 
- Starostka zaslala konečný návrh Smlouvy zastupitelům ve čt 11.12.2014. 
 

Návrh usnesení č. 7 : 

 Zastupitelstvo obce  Rostoklaty schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Opravy a rekonstrukce 

hasičských zbrojnic, výše poskytnuté dotace : 477.390  Kč a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

6  

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo schváleno.  
 
10. Jmenování komise pro čerpání a dodržování podmínek dotace 

 

 Starostka navrhuje  pro potřeby koordinace čerpání dotace s SDH jmenovat komisi, která bude společně se zástupci SDH 

dohlížet na čerpání a dodržování podmínek dotace : Původní návrh složení : Martin Hušner, Radka Nováková, Roman Janků. 

Roman Janků zaslal 13.12. email : „ Rád bych se vzdal členství v navrhované komisi, která by měla sledovat rekonstrukci 

hasičské zbrojnice. Věřím, že jsou v zastupitelstvu povolanější nežli já “. Následně starostka oslovila Hanu Černou, ta žádala 

upřesňující informace a následně souhlasila se členstvím. Starostka předkládá nový návrh složení komise : Martin Hušner, 

Radka Nováková, Hana Černá.  

 

Návrh usnesení č. 8 : 

 Zastupitelstvo obce  Rostoklaty schválilo jmenování komise pro čerpání a dodržování podmínek dotace ve složení  

Martin Hušner, Radka Nováková,  Hana Černá 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 
6  

Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, , 
Nováková, Šermauerová, 
Valach 

Proti: 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
Emilie Hamtáková se chce vyjádřit k odmítavému postoji Romana Janků. Nikdo ze zastupitelů není odborníkem výběrových komisí, 

všichni jsme se museli seznámit s danou problematikou a každý zodpovědně přistupuje k práci zastupitele. Martin Hušner doporučuje 

kritiku odložit na další jednání ZO, kdy bude přítomen Roman Janků. 

 

Diskuse : 

 Ivana Večeřová se dotazuje se, kdo je v redakční radě Zvěstovatele ? Proč nebyl zveřejněn článek o Martinském posvícení 

v Nové Vsi II ? Komu  vadilo posvícení v NV II  ? Starostka : článek o Martinském posvícení v NV II by mohl být vnímán 

částí občanů negativně, některým lidem vadil fakt, že se koná Martinské posvícení. Starostka předem informovala Ivanu 

Večeřovou, že historicky se v NV II konalo Kateřinské posvícení, nikoliv Martinské a není možné si vymýšlet nové věci. 

Starostka doporučuje, aby OV v dalších letech dodržoval tradice a pořádal Kateřinské posvícení. K redakční radě : oficiálně 

není rada stanovena, Zvěstovatel před vydáním starostka konzultuje s Emilii Hamtákovou, Jaroslavou Šermauerovou, Blankou 

Apltauerovou a Davidem Valachem.  

 Ivana Večeřová se dotazuje, zda OÚ odveze uloženou posekanou trávu z návsi v NV II ?  Starostka : bude odvezeno až mírně 

přimrzne, tak jako každý rok 

 Ivana Večeřová se dotazuje , zda OÚ uvažuje o zveřejňování smluv. Starostka : OÚ o tom neuvažuje, o zveřejňování smluv 

musí rozhodnout zastupitelstvo obce, ne OÚ 

 Ivana Večeřová – jak OÚ postupoval s DI Kolín ohledně umístění zrcadla u výjezdu od ČOV ? Využil OÚ opravné 

prostředky? Starostka : DI vydal Vyjádření a nebyla možnost opravných prostředků. Ivana Večeřová žádá , o předložení 

Vyjádření. Starostka : bude zasláno emailem. 

 

Zasedání skončeno ve 19,30  hod. 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

 Zveřejněná informace o konání  zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

Zápis byl vyhotoven dne:  



Zapisovatelka: Blanka Apltauerová 

 

Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 

Starostka:                    Radka Nováková     ........................................... 

           razítko obce 

 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva   26.1.2015 


