
   OBEC ROSTOKLATY  
 

     281 71  ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN  TEL. 321 672 721 
             www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz FAX : 321 672 721 
   bankovní spojení :  ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČO : 00235709 

                                                                      

 
Zápis 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 26. 1. 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 16. 1. 2015. do 26. 1 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 
Hosté :   Přemysl Marek, Ing. Jiří Sovina,  Ivana Večeřová, Iveta Vomáčková 
 

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 24. 11. 2014 
4. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 15. 12. 2014 
5. Projednání nové výstavby dle ÚP lokalita „ na Pískách“ Rostoklaty 
6. Informace o činnosti OÚ  

       7. Projednání a schválení rozsahu spolupráce s městem Český Brod 
8. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení VB - služebnosti  
9. Projednání a schválení Dodatku č. 1 /2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodaření s firmou Nykos a.s. 
10. Projednání a stanovení financování Osadního výboru 
11. Projednání a schválení nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV 
12. Projednání návrhu Romana Janků na revokaci usnesení o výši stočného 
13. Diskuze 
14. Závěr 

      
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
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 schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 24. 11. 2014: 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Hamtáková, Hušner 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  



 
4.    Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 15. 12. 2014 

 
 Návrh usnesení č. 3: 
 Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 15. 12. 2014: 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
Apltauerová, 
Hamtáková, 
Hušner, Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
3 

Albrechtová, Černá, 
Janků, 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

5.  Projednání nové výstavby dle ÚP lokality „Na Pískách“ Rostoklaty 
Hosté Ing. Jiří Sovina a Přemysl Marek předložili studii zástavby Rostoklaty „ Na Pískách “. 
Grafický návrh obdrželi zastupitelé v příloze. Pan Marek sdělil, že se jedná o pokračování návrhu, který byl řešen s minulým 
zastupitelstvem. Jedná se o studii, která by měla splňovat podmínky územního plánu na západní straně Rostoklat. Byl 
akceptován požadavek starostky na dar v podobě pozemku pro mateřskou školu.  Lokalita je členěna dle ÚP: komerční, 
smíšená a bytová výstavba. Pro realizaci bude nutné zajistit územní rozhodnutí, následně stavební povolení. 
Starostka sděluje, že velikost pozemků odpovídá územnímu plánu obce a pro další možný postup požaduje: vyjádření 
stavebního úřadu v Českém Brodě o souladu s ÚP, souhlasy ŘSD, KUSK a Dopravního inspektorátu Police ČR ohledně 
napojení na I/12, čestné prohlášení majitelů pozemků s tímto záměrem. 
Hosté Ing. Sovina a Marek odchází v 19:15 hodin. 
 

6.  Informace o činnosti OÚ 
Starostka informovala o činnosti OÚ: 
- Starostka společně s Blankou Apltauerovou navštívily Domov důchodců v Českém Brodě a předaly rostoklatským občankám 
vánoční balíček. Blanka Apltauerová  předala vánoční balíčky osaměle žijícím osobám nad 70 let. 
- V prosinci 2014 jednala starostka společně s Martinem Hušnerem s Ing. Jiřím Sovinou a Přemkem Markem ohledně 
výstavby RD v Rostoklatech. Závěrem jednání bylo předložení studie – viz předchozí bod.  
- Informovala o nutnosti plnění zákona o zajištění odděleného soustřeďování složek odpadu, konkrétně BIO odpad a sběru 
železa. BIO odpad je v obci vyřešen, pro sběr železa navrhuje dvě možnosti řešení:  

a) Uzavření smlouvy s Technickými službami na Sběrný dvůr v Českém Brodě a nadále řešit s místními spolky 
       b) Umístit kontejnery s nápisem „Železo“, které je nutné zabezpečit či ukotvit a nadále řešit s místními spolky 
- V lednu 2015 jednala starostka se starostou Českého Brodu Jakubem Nekolným, ředitelem TS Ing. Miroslavem Krulišem a 
PhDr. Alenou Bauerovou o : 

      1) rozšíření služeb Městské Policie (dále „MP“)  pro obec Rostoklaty:  
          Prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (nyní je touto smlouvou řešena přestupková agenda a měření rychlosti) rozšířit 

pomoc obcím prostřednictvím  MP : 
a) pomoc s odchytem psů – ze zákona zajišťuje starosta, 
b) výjezd MP při narušování obecně závazných vyhlášek, jedná se např. o podomní prodej, 
c) napojení na centrální pult,    
d) úsekové měření rychlosti na I/12. Český Brod nabízí pořízení kamer a zajištění celé agendy.  Podmínky smlouvy nejsou 
zatím stanoveny, jedná se o průzkum zájmu. 
2) nabídce služeb sběrného dvora v Liblicích: 
Nabízí sběr velkoobjemového odpadu všeho druhu. Obce dostali nabídku 100 Kč za občana/rok bez DPH za využití tohoto 
dvora, tj. náklad 50.000 Kč ročně. Zastupitelé mají o nabídku zájem, ale navrhují zkušební roční provoz zdarma. Současné 
náklady na svoz tohoto odpadu firmou NYKOS činí cca 30.000  Kč. 
3) stanovení školského obvodu: 

 Uzavření dohody o školském obvodu zajistí umístění dětí do školy v ČB. Nevýhodou je stanovení konkrétní školy, 
4) zapojení do dobrovolného svazku obcí: 
Meziobecní spolupráce funguje a založení DSO je nadbytečné.  Obec by ztratila rozhodovací schopnost.  

 
7 . ZO projednalo nabídku Města Český Brod :  

 
Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje další jednání ohledně rozšíření služeb Městské Policie pro obec Rostoklaty, které 
spočívají v odchytu psů, pomoc při narušování obecně závazných vyhlášek a úsekové měření na hlavní silnici: 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  
 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 



Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje nabídku služeb sběrného dvora v Liblicích , a to se zkušebním ročním provozem 
zdarma:  

 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  
 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje podporu meziobecní spolupráce dobrovolného svazku obcí: 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti : 

8 
 

Albrechtová, 
Apltauerová, Černá, 
Hamtáková, Hušner,   
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Zdrželi se: 
1 

 

Janků 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 
 
 

- Ke kanalizaci:  Starostka v lednu 2015 odeslala na odbor životního prostředí v Českém Brodě seznam nepřipojených 
nemovitostí, které se dosud na kanalizaci nenapojily, ač to bylo technicky možné.  OŽP provede kontrolu likvidace odpadních 
vod v těchto nemovitostech a bude požadovat doklady. 
- Na doporučení Středočeského kraje starostka pozastavuje vyplácení příspěvků na činnost místním spolkům a OV. Je 
nezbytné vyčkat na novelu zákona č. 250 o rozpočtových pravidlech. Složitost problému potvrzuje fakt, že Středočeský kraj 
kvůli novele nevyhlásil dotace FROM a vyčkává na novelu. 
- V lednu 2015 proběhla schůzka starostky, právního zástupce obce Mgr. Evy Zhřívalové, Ing. Jiřího Hlavatého a Ivany 
Večeřové s jejím právním zástupcem ohledně Smlouvy o odvádění odpadních vod. Paní Večeřová podala připomínky ke 
Smlouvě. Po této schůzce bylo provedeno několik drobných úprav, které nemají vliv na obsah a podmínky smlouvy.  
- V lednu 2015 proběhla schůzka starostky s Martinem Hušnerem a Markem Šplíchalem ohledně podmínek výstavby 
v souladu s ÚP. Na doporučení pana Šplíchala by po dodání všech podkladů panem Markem a panem Sovinou byla následně 
uzavřena plánovací smlouva, na jejím základě by inženýrské sítě byly předány obci. Do smlouvy můžeme i zahrnout příspěvek 
na veřejnou infrastrukturu v obci, na kanalizaci a ČOV. Jeho výpočet  probíhá na základě odborného posudku.  Podle zákona 
jsme povinni aktualizovat územní plán do roku 2O20. Aktualizace nabízí  změny využití pozemků.  
-V  úterý 27. 1. 2015 od 17:30 h se koná 23. Plénum MAS Pošembeří. Informaci o konání poslala starostka na vědomí Haně 
Černé a Romanovi Janků.  Pléna se nikdo ze zastupitelů  nezúčastní, informace předá starostka z Tismic.  
-Starostka navrhuje, aby byla podána dotační žádost na Středočeský kraj do FROM na výměnu oken budovy OÚ . Nyní 
podána žádost o stanovisko NPÚ. 
 
Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje podání dotační žádosti na Středočeský kraj do FROM na výměnu oken budovy 
OÚ:    
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
Starostka navrhuje způsob řešení napojení lokality Palace reality na tlakovou kanalizaci. Při tlakové zkoušce byly zjištěny 
netěsnosti, které byly opraveny. Probíhají jednání s odborem ŽP. Navrhuje předčasné užívání a svolání veřejné schůze 
v jarních měsících s majiteli pozemků. Na schůzi bude nabídnuta možnost napojení. Napojení bude každý majitel hradit ze 
svých finančních prostředků.   

 
Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje postup pro lokalitu Palace reality k napojení na kanalizační řad, tj. napojení do 
předčasného užívání:     
 
 
 



Výsledek hlasování: Pro: 
8 

Albrechtová, 
Apltauerová,  
Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

-Je podepsaná smlouva o dotaci na obnovu hasičské zbrojnice. Hasiči připravují harmonogram prací a podklady pro výběrová 
řízení.  Členové komise budou další postup řešit na schůzce. 
- Na lokalitu „ Svozil“ byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí na darování inženýrských sítí a pozemků komunikací. Je to 
podmínka pro vydání ÚR. Další podmínka je, že kolaudace domů neproběhnou, dokud nebudou zkolaudovány všechny 
inženýrské sítě.  
- Firma LapInvest obdržela podmínky pro napojení na kanalizační řad jejich lokality. Předpoklad napojení je jaro 2015. 
- Je zahájeno jednání o opravě a výstavbě chodníků a místních komunikacích.  Po předložení návrhu proběhne veřejná schůze, 
kde se s občany dohodnou priority. 
-Kontrola ze Středočeského kraje proběhne již 16. 3. 2015. 
-S technickým dozorem p. Herzogem byly zahájeny práce na podkladech pro výběrová řízení výběru zhotovitele obnovy 
interiéru kostela. Po příslibu dotace je krátký termín na doložení podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o dotaci.     
Navrhuje elektrifikaci kostela. Předpokládané náklady: zpracování projektu 17 000 Kč, realizace 200 000 – 250 000 Kč. 
Elektrifikaci nelze realizovat z dotace. Starostka navrhuje použít finanční prostředky ze sbírky. 
 
Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zadání projektu a realizaci elektrifikace kostela z finančních prostředků sbírky:   
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Diskuze: 
Pan Valach navrhuje rovněž řešit v součinnosti s elektrifikací i zabezpečení kostela. Zastupitelé souhlasí s přípravou pro EZ. 
 
- Je připravována žádost na úřad práce o jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce na rok 2015. 
- Z jednání minulého týdne v Českém Brodě vyplynula nabídka na zpracování povodňového plánu. Byli bychom součástí 
celoplošného systému za finančního přispění přibližně 6 000 Kč.  
 
Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje, aby obec Rostoklaty vyjádřila zájem o připojení do projektu povodňového plánu:   
 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  

 

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
           -Bylo jednáno s panem Jouglem a paní  Malčevovou  ohledně plotu, který zasahoval na chodník vedoucí k trati. Již bylo     
            vyřešeno. 

- Na příštím zastupitelstvu dne 9. 2. 2015 proběhne schválení inventur k 31. 12. 2014. 
 

8.  Projednání a schválení Smlouvy o zřízení VB - služebnosti  
Zastupitelé obdrželi návrh Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-6002917/024 k parc.č. 644, k.ú. Rostoklaty. Záměr o 
zřízení VB byl schválen na ZO 9. 7. 2007. Starostka doporučuje Smlouvu odsouhlasit. 
 
Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje   Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-6002917/024 k parc.č. 644, k.ú. 
Rostoklaty a pověřuje starostku podpisem Smlouvy: 
 
 
 



Výsledek hlasování: Pro: 
9 

Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  
 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 

 
9. Projednání a schválení Dodatku č. 1 /2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodaření s firmou Nykos a.s. 

Zastupitelé obdrželi návrh Dodatku č. 1 vč. porovnání cen 2014. Starostka doporučuje Dodatek č. 1 odsouhlasit.  
 

Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dodatek č. 1 /2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodaření s firmou 
Nykos a.s. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

9  
Albrechtová, 
Apltauerová, 
Černá, Hamtáková, 
Hušner, Janků,  
Nováková, 
Šermauerová,  
Valach  
 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a stanovení financování Osadního výboru 
Starostka se dotazovala právní poradny SMO ČR na možnost vybírání sponzorských darů OV. Dotaz a odpověď obdrželi 
zastupitelé.  
Diskuze : 
Starostka navrhuje, aby v návaznosti na odpověď SMO ČR OV již žádné finanční aktivity bez vědomí zastupitelstva obce 
neřešil. Přítomní zastupitelé souhlasí. 
Citace odpovědi SMO ČR: „Vedení finančního přehledu nebo přijímání finančních darů je bez vědomí zastupitelstva   
nemyslitelné.“ 

 
11. Projednání a schválení nákupu 2 ks frekvenčních měničů pro ČOV 

 Nákup se projednávat nebude, nejsou vyřešeny správné technologie. 
 

12. Projednání návrhu Romana Janků na revokaci usnesení o výši stočného 
Na jednání v listopadu 2014 předložil Roman Janků podklad pro revokaci stočného. Podkladem pro výpočet je spotřeba vody 
rodiny Janků (2 dospělí + 3 děti). Starostka předložila zastupitelům shodný podklad spotřeby vody rodiny Novákových (2 
dospělí + 1 dítě). Spotřeba v každé rodině je jiná, a proto se vychází při výpočtu ze směrného čísla. I v budoucnu se vždy bude 
vycházet z aktuálního směrného čísla. Takto postupují i ostatní obce, které provozují kanalizaci. Dále upřesnila, že přesný 
průtok lze měřit pouze indukčním měřidlem, jehož cena je přibližně 25 000 Kč za ks.    
Roman Janků se domnívá, že systém je nespravedlivý a pozastavuje se, že nikdo cenu nezpochybnil.  
Obecní úřad nebo odbor životního prostředí může ověřit, zda odpadní vody z jímky byly vyvezeny na čističku.  
Roman Janků nesouhlasí s výší stočného, ale připouští způsob řešení. 
 

13. Diskuze:  
Roman Janků: navrhuje zveřejňování obecních smluv. Starostka sděluje, že bude zřejmě změna zákona a z tohoto důvodu by 
zatím neřešila. Smlouvy jsou rovněž komukoliv na požádání k dispozici. David Valach upozorňuje, že musí být řešeno i 
technicky, tj. úložiště, kam budou smlouvy vkládány. 
Roman Janků: navrhuje, aby zápisy byly více specifikovány. Zastupitelé upozorňují, že smlouvy i jakékoliv podklady jsou na 
vyžádání k dispozici, zasedání je veřejné a může kdokoliv osobně přijít.  
Ivana Večeřová: sdělila, že ve Smlouvě o odvádění odpadních vod, která byla dnes zmiňována, nerozporuje spotřebu, cenu, 
splatnost, ale nesouhlasí s formulací, že za hrubé porušení Smlouvy na straně Odběratele, je považován převod práva na třetí 
subjekt bez souhlasu Provozovatele. 
Ivana Večeřová: požaduje v případě dlouhodobé nefunkčnosti ČOV sdělení, jak bude zajištěno odvádění odpadních vod a 
případné zapracování i do smlouvy.  
Ivana Večeřová: požaduje sdělení, dle kterého předpisu je nucena vyvézt jímku před řádným napojením. Prázdná jímka by se 
mohla zbortit. 
David Valach: vysvětluje, toto opatření je prevencí proti přečerpání jímek do kanalizace, přečerpáním by byl narušen 
bakteriologický proces na ČOV.   
Starostka: žádost na vývoz jímky je dle doporučení odborníků. Nepoužívané jímky je možné např. napustit dešťovou vodou. 
Smlouvu zpracoval právník a Ing. Hlavatý – odborná osoba a doporučují ji podepsat. Smlouva je formulářová a neporušuje 
žádný zákon.  Drobné úpravy ve smlouvě byly provedeny. Provozovatel je povinen nouzový provoz zajistit a havarijní stav  
řeší zákon.  
Ivana Večeřová: vítá financování OV, 



Iveta Vomáčková: proč se starostka rozhodla dotazovat se na financování OV ? 
Starostka: k podání dotazu jí vedly diskuze s OV na jednání ZO 
Ivana Večeřová: prosí o nahrávku z minulého zastupitelstva. 
Starostka: vše je na základě právního doporučení, nahrávka, kterou žádáte, bude zajištěna formou přepisu. 
Ivana Večeřová: sděluje, že byl vyvrácen plot u čp. 15, prosí o nápravu, protože hrozí napadení psem. Zajistí Eva Albrechtová 
Iveta Vomáčková: dotazuje se, zda bude možné napojení lokality „Urban“ v Nové Vsi II na kanalizační řad. 
Starostka: z kapacitního pohledu je napojení možné.  

 
Zasedání skončeno ve 21:09 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: 31. 1. 2015 
 
Zapisovatelka: Hana Černá ………………………….                              
 
 
Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 
 
            Jaroslava Šermauerová   .......................................... 
 
Starostka:                  Radka Nováková     ........................................... 
            

razítko obce 
 
 
 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 9. 2. 2015 


