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Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 20. 4. 2015 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 10. 4. 2015 do 20. 4. 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 :  J.  Navrátil, Ivana Večeřová, Iveta Vomáčková, Jitka Valachová 
 

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 navrhla doplnit bod: Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové 
střelnice. A projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
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 30. 3. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Zhodnocení veřejné schůze 15. 4. 2015 
6. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
7. Projednání a schválení Darovacích smluv místním spolkům a OV 
8. Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové střelnice 
9. Projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
10.Diskuse 
11. Závěr 

           
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 30. 3. 2015 
R. Janků vznesl námitku k spolupořadatelství divadelního představení, o kterém si nebyl jist, jak bylo projednáno na zasedání ZO 
30. 3. 2015. Za tímto účelem požádal o poskytnutí nahrávky. Starostka nahrávku neposkytla s odůvodněním, že by mohl být 
porušen zákon. Z důvodu opatrnosti požádala o právní stanovisko v této záležitosti. Na základě jeho výsledku přijme zastupitelstvo 
další opatření.  
Paní Večeřová dále upřesnila svoje sdělení z 30. 3. 2015, a to, že bude možnost čerpat dotaci, pokud MF navýší MMR rozpočet. 
P. Navrátil vznesl dotaz v návaznosti k bodu programu a čísel návrhu usnesení. Tato problematika mu byla vysvětlena. 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 30. 3. 2015: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- starostka zpracovala změnové hlášení na SZIF , oznámila změnu výrobního čísla kalového čerpadlo, na ČOV bylo v rámci záruky 
vyměněno kalové čerpadlo 
- 8. 4. 2015 starostka podala na životní prostředí žádost o kolaudaci ČOV a ukončení zkušebního provozu 
- 9. 4. 2015 starostka, účetní a zastupitelka J. Šermauerová zajistily odvoz staré osamělé obyvatelky do nemocnice. Paní v domě 
upadla, nereagovala na zvonek ani telefon.  Paní nemá v ČR žádné příbuzné, syn je v cizině. 10. 4. 2015 starostku informovala 
nemocnice o jejím úmrtí. Starostka s účetní, J. Šermauerovou  a Policií ČR zajistili dům (vypnutí elektriky, vody, zajištění oken, 
zapečetění klíčů aj.). Starostka kontaktovala syna a zajistila s jeho souhlasem rozloučení u pohřební služby a za obec zajistila 
smuteční věnec 
- starostka zpracovala dotační žádost na Středočeský kraj, tzv. FROM – výměna oken budovy OÚ vč. montáže, vnitřních a 



vnějších parapetů. Do dotace nelze zahrnout okna v prostorách obchodu. Předpokládané náklady činí 550.000 Kč. 
- 13. 4. 2015 starostka jednala s Ing. Sobolem o přípravě veřejné schůze o výstavbě chodníků a přípravě projektové dokumentace 
- 7. 4. 2015 se starostka účastnila schůzky, týkající se meziobecní spolupráce organizované městem Český Brod 
- starostka dále urguje vyjádření ČEZ o souhlasu s předčasným užíváním kanalizačního řadu v lokalitě PR 
- 11. 4. 2015 starostka zajistila bezproblémový svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
- 11. 4. 2015 OV pořádal brigádu v obci, asistovali u svozu VO a NO. Všem aktivním občanům patří dík. 
- pan Libich oslovil starostku se žádostí o prodej části pozemku parc.č. části pozemku 457/2 před prodejnou sedlářství cca 180 m2. 
Hodlá opravit tuto plochu, plocha zůstane nadále otevřená. Dále chodník u čp. 16 opraví na své náklady, byl poničen rekonstrukcí 
objektu. Starostka nedoporučuje, aby se obec zbavovala pozemků a veřejných prostranství. Přítomní zastupitelé souhlasí. 
P. Janků navrhuje pronájem tohoto prostoru. Na toto starostka sděluje, že p. Libich nemá zájem o pronájem, chce opravovat pouze, 
pokud bude plocha v jeho vlastnictví. Oprava chodníku poničeného rekonstrukcí je ovšem na místě. 
P. Šermauerová vítá opravu, ale upozorňuje, že je nutné, aby povrch navazoval na chodníky vedlejší. 
 - UZSVM souhlasí se směnou pozemku k č. p. 26. Starostka kontaktuje zástupce ZZN, bude zhotoven geometrický plán. 
Vyjádření UZSVM obdrželi zastupitelé na vědomí. 
- 13. 4. 2015 proběhla schůzka starostky, místostarosty, paní Černé a zástupce SDH panem Kaše o přípravě rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. SDH předkládá finanční a časový harmonogram.  Prací členů SDH bude zhodnocen majetek obce.  Starostka navrhuje, 
aby členové SDH byli pozitivně motivováni a ZO odsouhlasilo v případě zdárného dokončení rekonstrukce vyplatit SDH odměnu, 
návrh  je10 % z dotace tj. 50 tis. Kč.  
- starostka objednala druhý kontejner ke hřbitovu o objemu 1100 l, náklad 1 724 Kč bez DPH/rok 
- starostka oslovila MPO s dotazem na zřizování čerpacích stanic PHM. Odpověď dostali zastupitelé na vědomí. Dle zákona 
neexistuje dělení na veřejnou a neveřejnou. Čerpací stanice nejsou dle ÚP v obci možné. Paní Malčevová oslovila zpracovatelku 
ÚP obce a ta potvrdila, že v Rostoklatech není možné v obytné zóně budovat čerpací stanici.  Zastupitelé odpověď rovněž dostali 
na vědomí. 
- v pátek 17. 4. 2015 starostku informovala Policie ČR o pobíhajícím psu, starostka kontaktovala majitele a ten psa odchytil 
-v pátek 17. 4 2015 starostku kontaktovala ve večerních hodinách místní občanka o odchyceném psovi na I/12, pes byl předán 
majiteli 
- TJ SOKOL podala individuální dotační žádost na pořádání nohejbalového turnaje, bude projednáno na příštím zasedání ZO 
- Paní Večeřová zaslala připomínky k odpovědi na připomínky ke Smlouvě o kanalizaci. Zastupitelé obdrželi na vědomí. Starostka 
navrhuje, aby formulaci bodu XII odst. b) navrhla paní Večeřová.  Starostka deklaruje, že zmíněný bod neomezuje odběratele 
v nakládání s nemovitostí.  
- Pan Žížala podepsal Smlouvu o napojení dnes 20. 4.2015. Zbývající dva se nevyjádřili. 
- stížnost občanů na chybnou instalaci sloupů na chodníku k ČD starostka řešila se stavbyvedoucím zhotovitele. Vyjádření 
starostka cituje, a to ve smyslu, že došlo k výměně bodu za bod. Firma starostce doloží zaměření skutečného stavu před a po 
výměně. 
- v dubnu proběhly 2 exkurze na ČOV se zájemci o podobnou výstavbu. 
 
5. Zhodnocení veřejné schůze 15. 4. 2015 
Starostka poděkovala p. Valachovi za zpracování prezentací a za moderování schůze. 
 
6. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
Starostka s p. Herzogem zpracovala Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, návrh Smlouvy o dílo. Dokumenty 
zkontrolovala Mgr. Zhřívalová. Tyto dokumenty obdrželi zastupitelé na minulém zasedání ZO.  Protokol o vyhodnocení starostka 
předkládá zastupitelům. Na základě tohoto protokolu doporučuje starostka ZO schválit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Janem Chejnem s. r. o., a to v částce 3 582 tis. bez DPH. 
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje výsledky VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu 
SoD č. 2015/MK/100 s Janem Chejnem s. r. o. 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

7. Projednání a schválení Darovacích smluv místním spolkům a OV 
P. Janků se dotazuje, zda nebudou muset spolky a OV platit z obdarované částky daň darovací 
Pí. Černá problematiku týkající se tohoto zdaňování zjistí 
 

Návrh usnesení č. 4: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru Darovací smlouvou Mysliveckému sdružení 
Rostoklaty ve výši 10.000 Kč, SDH Rostoklaty ve výši 20.000 Kč, Rybářskému spolku Rostoklaty ve výši 10.000,- Kč, TJ Sokol 
Rostoklaty ve výši 20.000 Kč, Osadnímu výboru ve výši 6.000 Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

8. Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové střelnice 
Dne 10. 4. 2015 požádalo MS Rostoklaty o poskytnutí pozemku parc.č. 561, k. ú. Nová Ves pro potřeby konání závodu ve střelbě 
na asfaltové holuby. MS nabízí údržbu pozemku. Pravidla střelnice stanoví balistik a Policie. 
p. Navrátil sděluje, že v případě střelby bude vyvěšena červená vlajka s cedulí. 
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 5: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje zřízení brokové střelnice na pozemku parc. č. 561, k. ú. Nová Ves s využitím 3 x 
ročně: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

9. Projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
Starostka navrhuje, aby pro potřeby rekonstrukce hasičské zbrojnice byl sjednán TDI. Navrhuje smlouvu uzavřít s Václavem 
Korcem, ověřeným autorizovaným technikem, reg.č. 00000643.  Pan Korec byl TDI na kanalizaci. Cena 300 Kč na hodinu. 
 

Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje spolupráci s Václavem Korcem na TDI rekonstrukce hasičské zbrojnice a pověřuje 
starostku podpisem objednávky: 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

10.Diskuse 
- P. Janků: dotázal se na podmínky a financování divadelního představení, kterého je obec spolupořadatelem 
Starostka sdělila, že náklady jsou cca 7 000 Kč 
P. Janků poukázal, že ZO neschvalovalo výši výdajů na tuto akci.  
P. Hušner navrhl, aby ZO odsouhlasilo limit výdajů, které ponechá v pravomoci starostce  
Starostka postupuje dle schváleného rozpočtu 
Starostka do příštího zasedání ZO připraví návrhy limitů 
- P. Janků sdělil, že má domluvenou schůzku na případné poskytnutí dotace k rekonstrukci obecního domu v Nové Vsi II, který je 
v majetku obce 
- P. Janků navrhl, aby byl učiněn alespoň pokus o převod vlastnictví pozemků pod chodníkem k ČD. Tím by obec měla více 
možností k jeho opravě a údržbě 
Starostka sdělila, že pozemek je v soukromém vlastnictví a jednání ke změně budou dlouhodobá 
- Pí. Večeřová urgovala, že jí byla přislíbena nahrávka ze zasedání ZO ze dne 26. 1. 2015 
Starostka sdělila, že nahrávka bude případně poskytnuta po obdržení právního stanoviska Svazu měst a obcí a dále zdůvodnila 
žádosti o poradenství, tj. postup vždy v souladu se zákonem. Problém, který se týkal zasedání ZO z ledna, již byl vyřešen 
stanoviskem Svazu měst a obcí – OV nemůže ve své působnosti oslovovat sponzory 
- Pí. Večeřová se dotázala na pravidla při řešení situace v případě úmrtí osamělých osob v obou obcích  
p. Janků navrhl, že pravidla připraví na příští zasedání ZO  

 
 
Zasedání skončeno ve 20:30 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: 21. dubna 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 
Starostka:                    Radka Nováková     ........................................... 
           razítko obce 

 
Termín příštího zasedání zastupitelstva 25. 5.2015 
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Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 20. 4. 2015 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 10. 4. 2015 do 20. 4. 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 :  J.  Navrátil, Ivana Večeřová, Iveta Vomáčková, Jitka Valachová 
 

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 navrhla doplnit bod: Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové 
střelnice. A projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
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 30. 3. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Zhodnocení veřejné schůze 15. 4. 2015 
6. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
7. Projednání a schválení Darovacích smluv místním spolkům a OV 
8. Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové střelnice 
9. Projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
10.Diskuse 
11. Závěr 

           
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 30. 3. 2015 
R. Janků vznesl námitku k spolupořadatelství divadelního představení, o kterém si nebyl jist, jak bylo projednáno na zasedání ZO 
30. 3. 2015. Za tímto účelem požádal o poskytnutí nahrávky. Starostka nahrávku neposkytla s odůvodněním, že by mohl být 
porušen zákon. Z důvodu opatrnosti požádala o právní stanovisko v této záležitosti. Na základě jeho výsledku přijme zastupitelstvo 
další opatření.  
Paní Večeřová dále upřesnila svoje sdělení z 30. 3. 2015, a to, že bude možnost čerpat dotaci, pokud MF navýší MMR rozpočet. 
P. Navrátil vznesl dotaz v návaznosti k bodu programu a čísel návrhu usnesení. Tato problematika mu byla vysvětlena. 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 30. 3. 2015: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- starostka zpracovala změnové hlášení na SZIF , oznámila změnu výrobního čísla kalového čerpadlo, na ČOV bylo v rámci záruky 
vyměněno kalové čerpadlo 
- 8. 4. 2015 starostka podala na životní prostředí žádost o kolaudaci ČOV a ukončení zkušebního provozu 
- 9. 4. 2015 starostka, účetní a zastupitelka J. Šermauerová zajistily odvoz staré osamělé obyvatelky do nemocnice. Paní v domě 
upadla, nereagovala na zvonek ani telefon.  Paní nemá v ČR žádné příbuzné, syn je v cizině. 10. 4. 2015 starostku informovala 
nemocnice o jejím úmrtí. Starostka s účetní, J. Šermauerovou  a Policií ČR zajistili dům (vypnutí elektriky, vody, zajištění oken, 
zapečetění klíčů aj.). Starostka kontaktovala syna a zajistila s jeho souhlasem rozloučení u pohřební služby a za obec zajistila 
smuteční věnec 
- starostka zpracovala dotační žádost na Středočeský kraj, tzv. FROM – výměna oken budovy OÚ vč. montáže, vnitřních a 



vnějších parapetů. Do dotace nelze zahrnout okna v prostorách obchodu. Předpokládané náklady činí 550.000 Kč. 
- 13. 4. 2015 starostka jednala s Ing. Sobolem o přípravě veřejné schůze o výstavbě chodníků a přípravě projektové dokumentace 
- 7. 4. 2015 se starostka účastnila schůzky, týkající se meziobecní spolupráce organizované městem Český Brod 
- starostka dále urguje vyjádření ČEZ o souhlasu s předčasným užíváním kanalizačního řadu v lokalitě PR 
- 11. 4. 2015 starostka zajistila bezproblémový svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
- 11. 4. 2015 OV pořádal brigádu v obci, asistovali u svozu VO a NO. Všem aktivním občanům patří dík. 
- pan Libich oslovil starostku se žádostí o prodej části pozemku parc.č. části pozemku 457/2 před prodejnou sedlářství cca 180 m2. 
Hodlá opravit tuto plochu, plocha zůstane nadále otevřená. Dále chodník u čp. 16 opraví na své náklady, byl poničen rekonstrukcí 
objektu. Starostka nedoporučuje, aby se obec zbavovala pozemků a veřejných prostranství. Přítomní zastupitelé souhlasí. 
P. Janků navrhuje pronájem tohoto prostoru. Na toto starostka sděluje, že p. Libich nemá zájem o pronájem, chce opravovat pouze, 
pokud bude plocha v jeho vlastnictví. Oprava chodníku poničeného rekonstrukcí je ovšem na místě. 
P. Šermauerová vítá opravu, ale upozorňuje, že je nutné, aby povrch navazoval na chodníky vedlejší. 
 - UZSVM souhlasí se směnou pozemku k č. p. 26. Starostka kontaktuje zástupce ZZN, bude zhotoven geometrický plán. 
Vyjádření UZSVM obdrželi zastupitelé na vědomí. 
- 13. 4. 2015 proběhla schůzka starostky, místostarosty, paní Černé a zástupce SDH panem Kaše o přípravě rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. SDH předkládá finanční a časový harmonogram.  Prací členů SDH bude zhodnocen majetek obce.  Starostka navrhuje, 
aby členové SDH byli pozitivně motivováni a ZO odsouhlasilo v případě zdárného dokončení rekonstrukce vyplatit SDH odměnu, 
návrh  je10 % z dotace tj. 50 tis. Kč.  
- starostka objednala druhý kontejner ke hřbitovu o objemu 1100 l, náklad 1 724 Kč bez DPH/rok 
- starostka oslovila MPO s dotazem na zřizování čerpacích stanic PHM. Odpověď dostali zastupitelé na vědomí. Dle zákona 
neexistuje dělení na veřejnou a neveřejnou. Čerpací stanice nejsou dle ÚP v obci možné. Paní Malčevová oslovila zpracovatelku 
ÚP obce a ta potvrdila, že v Rostoklatech není možné v obytné zóně budovat čerpací stanici.  Zastupitelé odpověď rovněž dostali 
na vědomí. 
- v pátek 17. 4. 2015 starostku informovala Policie ČR o pobíhajícím psu, starostka kontaktovala majitele a ten psa odchytil 
-v pátek 17. 4 2015 starostku kontaktovala ve večerních hodinách místní občanka o odchyceném psovi na I/12, pes byl předán 
majiteli 
- TJ SOKOL podala individuální dotační žádost na pořádání nohejbalového turnaje, bude projednáno na příštím zasedání ZO 
- Paní Večeřová zaslala připomínky k odpovědi na připomínky ke Smlouvě o kanalizaci. Zastupitelé obdrželi na vědomí. Starostka 
navrhuje, aby formulaci bodu XII odst. b) navrhla paní Večeřová.  Starostka deklaruje, že zmíněný bod neomezuje odběratele 
v nakládání s nemovitostí.  
- Pan Žížala podepsal Smlouvu o napojení dnes 20. 4.2015. Zbývající dva se nevyjádřili. 
- stížnost občanů na chybnou instalaci sloupů na chodníku k ČD starostka řešila se stavbyvedoucím zhotovitele. Vyjádření 
starostka cituje, a to ve smyslu, že došlo k výměně bodu za bod. Firma starostce doloží zaměření skutečného stavu před a po 
výměně. 
- v dubnu proběhly 2 exkurze na ČOV se zájemci o podobnou výstavbu. 
 
5. Zhodnocení veřejné schůze 15. 4. 2015 
Starostka poděkovala p. Valachovi za zpracování prezentací a za moderování schůze. 
 
6. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
Starostka s p. Herzogem zpracovala Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, návrh Smlouvy o dílo. Dokumenty 
zkontrolovala Mgr. Zhřívalová. Tyto dokumenty obdrželi zastupitelé na minulém zasedání ZO.  Protokol o vyhodnocení starostka 
předkládá zastupitelům. Na základě tohoto protokolu doporučuje starostka ZO schválit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Janem Chejnem s. r. o., a to v částce 3 582 tis. bez DPH. 
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje výsledky VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu 
SoD č. 2015/MK/100 s Janem Chejnem s. r. o. 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

7. Projednání a schválení Darovacích smluv místním spolkům a OV 
P. Janků se dotazuje, zda nebudou muset spolky a OV platit z obdarované částky daň darovací 
Pí. Černá problematiku týkající se tohoto zdaňování zjistí 
 

Návrh usnesení č. 4: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru Darovací smlouvou Mysliveckému sdružení 
Rostoklaty ve výši 10.000 Kč, SDH Rostoklaty ve výši 20.000 Kč, Rybářskému spolku Rostoklaty ve výši 10.000,- Kč, TJ Sokol 
Rostoklaty ve výši 20.000 Kč, Osadnímu výboru ve výši 6.000 Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

8. Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové střelnice 
Dne 10. 4. 2015 požádalo MS Rostoklaty o poskytnutí pozemku parc.č. 561, k. ú. Nová Ves pro potřeby konání závodu ve střelbě 
na asfaltové holuby. MS nabízí údržbu pozemku. Pravidla střelnice stanoví balistik a Policie. 
p. Navrátil sděluje, že v případě střelby bude vyvěšena červená vlajka s cedulí. 
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 5: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje zřízení brokové střelnice na pozemku parc. č. 561, k. ú. Nová Ves s využitím 3 x 
ročně: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

9. Projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
Starostka navrhuje, aby pro potřeby rekonstrukce hasičské zbrojnice byl sjednán TDI. Navrhuje smlouvu uzavřít s Václavem 
Korcem, ověřeným autorizovaným technikem, reg.č. 00000643.  Pan Korec byl TDI na kanalizaci. Cena 300 Kč na hodinu. 
 

Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje spolupráci s Václavem Korcem na TDI rekonstrukce hasičské zbrojnice a pověřuje 
starostku podpisem objednávky: 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

10.Diskuse 
- P. Janků: dotázal se na podmínky a financování divadelního představení, kterého je obec spolupořadatelem 
Starostka sdělila, že náklady jsou cca 7 000 Kč 
P. Janků poukázal, že ZO neschvalovalo výši výdajů na tuto akci.  
P. Hušner navrhl, aby ZO odsouhlasilo limit výdajů, které ponechá v pravomoci starostce  
Starostka postupuje dle schváleného rozpočtu 
Starostka do příštího zasedání ZO připraví návrhy limitů 
- P. Janků sdělil, že má domluvenou schůzku na případné poskytnutí dotace k rekonstrukci obecního domu v Nové Vsi II, který je 
v majetku obce 
- P. Janků navrhl, aby byl učiněn alespoň pokus o převod vlastnictví pozemků pod chodníkem k ČD. Tím by obec měla více 
možností k jeho opravě a údržbě 
Starostka sdělila, že pozemek je v soukromém vlastnictví a jednání ke změně budou dlouhodobá 
- Pí. Večeřová urgovala, že jí byla přislíbena nahrávka ze zasedání ZO ze dne 26. 1. 2015 
Starostka sdělila, že nahrávka bude případně poskytnuta po obdržení právního stanoviska Svazu měst a obcí a dále zdůvodnila 
žádosti o poradenství, tj. postup vždy v souladu se zákonem. Problém, který se týkal zasedání ZO z ledna, již byl vyřešen 
stanoviskem Svazu měst a obcí – OV nemůže ve své působnosti oslovovat sponzory 
- Pí. Večeřová se dotázala na pravidla při řešení situace v případě úmrtí osamělých osob v obou obcích  
p. Janků navrhl, že pravidla připraví na příští zasedání ZO  

 
 
Zasedání skončeno ve 20:30 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: 21. dubna 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 
Starostka:                    Radka Nováková     ........................................... 
           razítko obce 

 
Termín příštího zasedání zastupitelstva 25. 5.2015 



  OBEC ROSTOKLATY  
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             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 6. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 20. 4. 2015 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 10. 4. 2015 do 20. 4. 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 :  J.  Navrátil, Ivana Večeřová, Iveta Vomáčková, Jitka Valachová 
 

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 navrhla doplnit bod: Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové 
střelnice. A projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
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 30. 3. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Zhodnocení veřejné schůze 15. 4. 2015 
6. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
7. Projednání a schválení Darovacích smluv místním spolkům a OV 
8. Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové střelnice 
9. Projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
10.Diskuse 
11. Závěr 

           
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 30. 3. 2015 
R. Janků vznesl námitku k spolupořadatelství divadelního představení, o kterém si nebyl jist, jak bylo projednáno na zasedání ZO 
30. 3. 2015. Za tímto účelem požádal o poskytnutí nahrávky. Starostka nahrávku neposkytla s odůvodněním, že by mohl být 
porušen zákon. Z důvodu opatrnosti požádala o právní stanovisko v této záležitosti. Na základě jeho výsledku přijme zastupitelstvo 
další opatření.  
Paní Večeřová dále upřesnila svoje sdělení z 30. 3. 2015, a to, že bude možnost čerpat dotaci, pokud MF navýší MMR rozpočet. 
P. Navrátil vznesl dotaz v návaznosti k bodu programu a čísel návrhu usnesení. Tato problematika mu byla vysvětlena. 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 30. 3. 2015: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- starostka zpracovala změnové hlášení na SZIF , oznámila změnu výrobního čísla kalového čerpadlo, na ČOV bylo v rámci záruky 
vyměněno kalové čerpadlo 
- 8. 4. 2015 starostka podala na životní prostředí žádost o kolaudaci ČOV a ukončení zkušebního provozu 
- 9. 4. 2015 starostka, účetní a zastupitelka J. Šermauerová zajistily odvoz staré osamělé obyvatelky do nemocnice. Paní v domě 
upadla, nereagovala na zvonek ani telefon.  Paní nemá v ČR žádné příbuzné, syn je v cizině. 10. 4. 2015 starostku informovala 
nemocnice o jejím úmrtí. Starostka s účetní, J. Šermauerovou  a Policií ČR zajistili dům (vypnutí elektriky, vody, zajištění oken, 
zapečetění klíčů aj.). Starostka kontaktovala syna a zajistila s jeho souhlasem rozloučení u pohřební služby a za obec zajistila 
smuteční věnec 
- starostka zpracovala dotační žádost na Středočeský kraj, tzv. FROM – výměna oken budovy OÚ vč. montáže, vnitřních a 



vnějších parapetů. Do dotace nelze zahrnout okna v prostorách obchodu. Předpokládané náklady činí 550.000 Kč. 
- 13. 4. 2015 starostka jednala s Ing. Sobolem o přípravě veřejné schůze o výstavbě chodníků a přípravě projektové dokumentace 
- 7. 4. 2015 se starostka účastnila schůzky, týkající se meziobecní spolupráce organizované městem Český Brod 
- starostka dále urguje vyjádření ČEZ o souhlasu s předčasným užíváním kanalizačního řadu v lokalitě PR 
- 11. 4. 2015 starostka zajistila bezproblémový svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
- 11. 4. 2015 OV pořádal brigádu v obci, asistovali u svozu VO a NO. Všem aktivním občanům patří dík. 
- pan Libich oslovil starostku se žádostí o prodej části pozemku parc.č. části pozemku 457/2 před prodejnou sedlářství cca 180 m2. 
Hodlá opravit tuto plochu, plocha zůstane nadále otevřená. Dále chodník u čp. 16 opraví na své náklady, byl poničen rekonstrukcí 
objektu. Starostka nedoporučuje, aby se obec zbavovala pozemků a veřejných prostranství. Přítomní zastupitelé souhlasí. 
P. Janků navrhuje pronájem tohoto prostoru. Na toto starostka sděluje, že p. Libich nemá zájem o pronájem, chce opravovat pouze, 
pokud bude plocha v jeho vlastnictví. Oprava chodníku poničeného rekonstrukcí je ovšem na místě. 
P. Šermauerová vítá opravu, ale upozorňuje, že je nutné, aby povrch navazoval na chodníky vedlejší. 
 - UZSVM souhlasí se směnou pozemku k č. p. 26. Starostka kontaktuje zástupce ZZN, bude zhotoven geometrický plán. 
Vyjádření UZSVM obdrželi zastupitelé na vědomí. 
- 13. 4. 2015 proběhla schůzka starostky, místostarosty, paní Černé a zástupce SDH panem Kaše o přípravě rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. SDH předkládá finanční a časový harmonogram.  Prací členů SDH bude zhodnocen majetek obce.  Starostka navrhuje, 
aby členové SDH byli pozitivně motivováni a ZO odsouhlasilo v případě zdárného dokončení rekonstrukce vyplatit SDH odměnu, 
návrh  je10 % z dotace tj. 50 tis. Kč.  
- starostka objednala druhý kontejner ke hřbitovu o objemu 1100 l, náklad 1 724 Kč bez DPH/rok 
- starostka oslovila MPO s dotazem na zřizování čerpacích stanic PHM. Odpověď dostali zastupitelé na vědomí. Dle zákona 
neexistuje dělení na veřejnou a neveřejnou. Čerpací stanice nejsou dle ÚP v obci možné. Paní Malčevová oslovila zpracovatelku 
ÚP obce a ta potvrdila, že v Rostoklatech není možné v obytné zóně budovat čerpací stanici.  Zastupitelé odpověď rovněž dostali 
na vědomí. 
- v pátek 17. 4. 2015 starostku informovala Policie ČR o pobíhajícím psu, starostka kontaktovala majitele a ten psa odchytil 
-v pátek 17. 4 2015 starostku kontaktovala ve večerních hodinách místní občanka o odchyceném psovi na I/12, pes byl předán 
majiteli 
- TJ SOKOL podala individuální dotační žádost na pořádání nohejbalového turnaje, bude projednáno na příštím zasedání ZO 
- Paní Večeřová zaslala připomínky k odpovědi na připomínky ke Smlouvě o kanalizaci. Zastupitelé obdrželi na vědomí. Starostka 
navrhuje, aby formulaci bodu XII odst. b) navrhla paní Večeřová.  Starostka deklaruje, že zmíněný bod neomezuje odběratele 
v nakládání s nemovitostí.  
- Pan Žížala podepsal Smlouvu o napojení dnes 20. 4.2015. Zbývající dva se nevyjádřili. 
- stížnost občanů na chybnou instalaci sloupů na chodníku k ČD starostka řešila se stavbyvedoucím zhotovitele. Vyjádření 
starostka cituje, a to ve smyslu, že došlo k výměně bodu za bod. Firma starostce doloží zaměření skutečného stavu před a po 
výměně. 
- v dubnu proběhly 2 exkurze na ČOV se zájemci o podobnou výstavbu. 
 
5. Zhodnocení veřejné schůze 15. 4. 2015 
Starostka poděkovala p. Valachovi za zpracování prezentací a za moderování schůze. 
 
6. Projednání a schválení výsledků VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu SoD 
Starostka s p. Herzogem zpracovala Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, návrh Smlouvy o dílo. Dokumenty 
zkontrolovala Mgr. Zhřívalová. Tyto dokumenty obdrželi zastupitelé na minulém zasedání ZO.  Protokol o vyhodnocení starostka 
předkládá zastupitelům. Na základě tohoto protokolu doporučuje starostka ZO schválit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Janem Chejnem s. r. o., a to v částce 3 582 tis. bez DPH. 
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje výsledky VŘ na restaurování kostela z dotace MK, pověření starostky k podpisu 
SoD č. 2015/MK/100 s Janem Chejnem s. r. o. 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

7. Projednání a schválení Darovacích smluv místním spolkům a OV 
P. Janků se dotazuje, zda nebudou muset spolky a OV platit z obdarované částky daň darovací 
Pí. Černá problematiku týkající se tohoto zdaňování zjistí 
 

Návrh usnesení č. 4: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru Darovací smlouvou Mysliveckému sdružení 
Rostoklaty ve výši 10.000 Kč, SDH Rostoklaty ve výši 20.000 Kč, Rybářskému spolku Rostoklaty ve výši 10.000,- Kč, TJ Sokol 
Rostoklaty ve výši 20.000 Kč, Osadnímu výboru ve výši 6.000 Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

8. Projednání a schválení žádosti Mysliveckého spolku – zřízení brokové střelnice 
Dne 10. 4. 2015 požádalo MS Rostoklaty o poskytnutí pozemku parc.č. 561, k. ú. Nová Ves pro potřeby konání závodu ve střelbě 
na asfaltové holuby. MS nabízí údržbu pozemku. Pravidla střelnice stanoví balistik a Policie. 
p. Navrátil sděluje, že v případě střelby bude vyvěšena červená vlajka s cedulí. 
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 5: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje zřízení brokové střelnice na pozemku parc. č. 561, k. ú. Nová Ves s využitím 3 x 
ročně: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

9. Projednání a schválení TDI na opravu hasičské zbrojnice 
Starostka navrhuje, aby pro potřeby rekonstrukce hasičské zbrojnice byl sjednán TDI. Navrhuje smlouvu uzavřít s Václavem 
Korcem, ověřeným autorizovaným technikem, reg.č. 00000643.  Pan Korec byl TDI na kanalizaci. Cena 300 Kč na hodinu. 
 

Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje spolupráci s Václavem Korcem na TDI rekonstrukce hasičské zbrojnice a pověřuje 
starostku podpisem objednávky: 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

10.Diskuse 
- P. Janků: dotázal se na podmínky a financování divadelního představení, kterého je obec spolupořadatelem 
Starostka sdělila, že náklady jsou cca 7 000 Kč 
P. Janků poukázal, že ZO neschvalovalo výši výdajů na tuto akci.  
P. Hušner navrhl, aby ZO odsouhlasilo limit výdajů, které ponechá v pravomoci starostce  
Starostka postupuje dle schváleného rozpočtu 
Starostka do příštího zasedání ZO připraví návrhy limitů 
- P. Janků sdělil, že má domluvenou schůzku na případné poskytnutí dotace k rekonstrukci obecního domu v Nové Vsi II, který je 
v majetku obce 
- P. Janků navrhl, aby byl učiněn alespoň pokus o převod vlastnictví pozemků pod chodníkem k ČD. Tím by obec měla více 
možností k jeho opravě a údržbě 
Starostka sdělila, že pozemek je v soukromém vlastnictví a jednání ke změně budou dlouhodobá 
- Pí. Večeřová urgovala, že jí byla přislíbena nahrávka ze zasedání ZO ze dne 26. 1. 2015 
Starostka sdělila, že nahrávka bude případně poskytnuta po obdržení právního stanoviska Svazu měst a obcí a dále zdůvodnila 
žádosti o poradenství, tj. postup vždy v souladu se zákonem. Problém, který se týkal zasedání ZO z ledna, již byl vyřešen 
stanoviskem Svazu měst a obcí – OV nemůže ve své působnosti oslovovat sponzory 
- Pí. Večeřová se dotázala na pravidla při řešení situace v případě úmrtí osamělých osob v obou obcích  
p. Janků navrhl, že pravidla připraví na příští zasedání ZO  

 
 
Zasedání skončeno ve 20:30 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: 21. dubna 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 
Starostka:                    Radka Nováková     ........................................... 
           razítko obce 

 
Termín příštího zasedání zastupitelstva 25. 5.2015 


