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Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 9. 2. 2015 od 19:00 hodin. 
1. 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 30. 1..2015. do 9. 2. 2015. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Přítomni:  Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hamtáková Emilie, Hušner Martin, Janků Roman,  Nováková 
Radka, Šermauerová Jaroslava,  Valach David 
 

2. Schválení Programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu 
s informací zveřejněnou na úřední desce. Další návrhy nebyly podány.  Starostka dala hlasovat o 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 26. 1. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Inventarizace majetku k 31. 12. 2014 
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 
7. Projednání a schválení Ročního zápisu 2013 do kroniky obce 
8. Projednání a schválení nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV 
9. Diskuze 
10. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 26. 1. 2015 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 26. 1. 2015: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

 
4. Informace o činnosti OÚ 
- starostka zpracovala a odeslala hlášení o odpadech na EKOKOM o separaci odpadu s termínem do 5. 2. 2015 
- starostka zpracovala a odeslala hlášení o všech odpadech na ISPOP s termín do 15. 2.2015, 3 hlášení o kanalizaci zpracovává ing. 
Hlavatý 
- starostka zpracovala a odeslala hlášení na finanční kontrolu veřejné správy, termín do 31. 1. 2015 
- starostka s paní účetní zpracovala a zaslala tabulky finančního vypořádání  
- schůzka o Protipovodňových opatřeních se koná 10. 2. 2015 na odboru ŽP MěÚ Č. Brod, účastnit se bude starostka 
- připravuje se Zvěstovatel,  
- na odbor ŽP byly nahlášeny další tři nově připojené nemovitosti na kanalizace 
- starostka řešila problém s kontrolkou na ovládacích skříňkách kanalizace s firmou Aqspol - firma navrhuje, aby OÚ zajistil 
elektrikáře, kterého odborně zaučí a zaplatí. Místní elektrikář bude více mobilní a přizpůsobivý pro zaměstnané občany. Je vítána 
nabídka případného elektrikáře 
- starostka zaslala zastupitelům návrh projektu na opravy chodníků v Rostoklatech a Nové Vsi II. Navrhuje svolat začátkem dubna 
veřejnou schůzi, které bude předcházet zaslání dopisů obyvatelům obcí s návrhem projektu  
- informace o konání kulturní a sociální komise z 9. 2. 2015 
Kulturní komise odsouhlasila akce v roce 2015: dětský den (30. 5.), vítání občánků (17. 6.), Martinské posvícení (7. 11.), příprava 
vánočních ozdob (25. 11.), zdobení vánočního stromečku (2. 12.), Mikuláš (5. 12.), ohňostroj (31. 12.) 
 

 



5. Projednání a schválení Inventarizace majetku k 31. 12. 2014 
- IK dokončila řádnou inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2014.  Zprávu IK obdrželi zastupitelé na vědomí. Starostka doporučuje 
ke schválení. 
 

Návrh usnesení č.3:,  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Inventarizaci majetku k 31. 12. 2014: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1 
- Rozpočtové opatření č. 1 upravuje příspěvek obci od Středočeského kraje ve výši 87 000 Kč/rok. 

 
Návrh usnesení č. 4: 

           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Rozpočtové opatření č. 1: 
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Ročního zápisu 2013 do kroniky obce 
- kronikář obce pan Jan Psota předložil návrh zápisu 2013, zápis byl připomínkován starostkou a nyní je předkládán ZO ke 
schválení. 
Pan Janků – prosí o opravu věcného charakteru – u nedokončené a nezkolaudované místní komunikace a inženýrských sítí 
v lokalitě „Palace Reality“ je chybně uvedeno, že je ve vlastnictví soukromé firmy. Tento pozemek je ve vlastnictví soukromých 
osob, tj. původních majitelů pozemku. 

 
Návrh usnesení č. 5: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo Roční zápis 2013 do kroniky obce: 
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV 
Zastupitelé obdrželi od firmy Aquabox spol. s r. o. nabídku 2 ks frekvenčních měničů vč. připojení, úpravy rozvaděče, nastavení, 
dokumentace skutečného provedení a revize elektro.  
Hlasování o této nabídce zatím nebude. Ing. Hlavatý ověří cenu a zjistí do příštího zasedání další případné nabídky od jiných 
dodavatelů pro srovnání. 

 
Diskuse: 

• Martin Hušner informuje, že dne 17. 2. bude zasedat Osadní výbor a každý je vítán, pozvánku ještě zašle (sám se 
účastní s paní Albrechtovou), v programu je projednávání vize Osadního výboru a novoveských občanů 

• Roman Janků se dotazuje, komu se hlásí nefunkční veřejné osvětlení 
Starostka sděluje, že poruchy je nutné hlásit jí, nápravu zajistí správce veřejného osvětlení 

• Hana Černá se dotazuje, zda bude možné zahrnout do oprav chodníků i úpravu povrchu pod popelnicemi u pošty 
Starostka vysvětluje, že toto místo není majetkem obce a popelnice se sklem budou přemístěny, aby přístup již nebyl 
blátivý 
Hana Černá navrhuje, aby do oprav chodníků bylo zahrnuto i přemostění chodníku od žst směrem k ulici V Polích 
Starostka sděluje, že v rámci celého stavebního povolení je možnost toto řešení navrhnout 
 

Zasedání skončeno v 19:40 hod. 
Přílohy zápisu: 
1)1)1)1) Prezenční listina 
2)2)2)2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

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

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

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

           razítko obce 

 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 30. 3. 2015 


