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Zápis 

z 7. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25.5.2015 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“).  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Hamtáková Emilie, Hušner Martin, Janků Roman,  Nováková Radka, 
Šermauerová Jaroslava,  Valach David 
Omluveni: Černá Hana 
Hosté: A. Jenšíková, P. Dušek, p. Navrátil, p. Martínková (odchod 20.20), p. Martínek, p. Novák, p. Večeřová, I. Vomáčková, 
K. Vomáčková, Jitka Valachová, Miloslav Sejrek (příchod 19.05), Jakub Hrnčiřík (příchod 19.18)  
 

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. 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 20.4.2015 
4. Odsouhlasení zapisovatele 
5. Informace o činnosti OÚ 
6. Projednání a schválení žádosti TJ Sokol o poskytnutí individuální dotace 
7. Projednání a schválení zajištění technogol.dozoru ČOV 
8. Projednání a schválení zajištění servisu dmychadel ČOV 
9. Projednání a schválení nabídky na opravu místních komunikací 
10. Projednání a schválení návrhu na vyplacení finančního daru starostce 
11. Projednání a schválení finančních limitů starostce  
12. Projednání a schválení investičního příspěvku občanům lokality PR na kanalizaci 
13. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 
14. Projednání a schválení žádosti Rybářského spolku o poskytnutí individuální dotace na otevírání rybníka 
15. Projednání a schválení žádosti  SDH o poskytnutí individuální dotace na country bál 
16. Projednání a schválení žádosti SDH  o poskytnutí individuální dotace na máje 
17. Projednání a schválení SoD a Plné moci s Ing. Jiřím Sobolem, projektantem opravy a výstavby chodníků a místních 
komunikací 
18.Diskuze 
19. Závěr 

      
           

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

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

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 20.4.2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo Usnesení ze  zasedání ZO z 20.4.2015  
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 
 

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

Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Odsouhlasení zapisovatele 
Hana Černá je z dnešního jednání ZO řádně omluvena. Starostka navrhuje, aby zapisovatelem dnešního jednání byl její kolega 
Roman Janků. 
 



Návrh usnesení č. 3:,  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty odsouhlasilo  zapisovatelem dnešního jednání Romana Janků 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

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

Proti : 
1 

 

Janků Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
 
5. Informace o činnosti OÚ 
- starostka, M.Hušner a J. Šermauerová zpracovali a odevzdali do kanceláře OÚ Čestné prohlášení  o majetku dle vyhl. 578/2006 
- Rada Města Český Brod neakceptovala návrh obcí , aby byl nový sběrný dvůr pro obce na 1 rok zdarma. Nově stanovená cena – 
50 Kč / os / rok. Náklady pro obec Rostoklaty = 25 tis. Kč/rok. 
Diskuze : 

      Starostka uvádí, že obec zajišťuje svoz nebezpečného odpadu velkoobjemovými kontejnery 2 x ročně, cena cca 35.000 Kč. Nabídka 
RM Český Brod pro naši obec nevýhodná. Nebudeme nabídku akceptovat. 
-H. Černá informovala zastupitele o darovací dani. Darovací daň byla zrušena, je zahrnuta do daně z příjmů. 
- starostka zaslala zastupitelům stanovisko SMO ke zveřejňování nahrávky ze zasedání ZO. Zastupitelé se budou řídit stanoviskem 
SMO. Obecní úřad je povinen na vyžádání zastupitele poskytnout nahrávku ze zasedání bez úprav, pokud si požádá někdo mimo 
zastupitelstvo, obecní úřad vydá nahrávku po vymazání osobních údajů. Záznamy se archivují 10 let, stejně jako zápisy ze schůzí 
zastupitelstva. Starostka navrhuje se tímto stanoviskem řídit, a to i zpětně. Současně navrhuje uveřejňovat na webu obce nahrávky ze 
zastupitelstva spolu se zápisy.    
Diskuze : 
p. Valach: nahrávky se budou muset upravit 
starostka: na našich zasedáních žádné osobní informace nezveřejňujeme, můžeme nahrávky zveřejnit bez úprav 
Návrh usnesení č. 4: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty souhlasí se zveřejňováním nahrávek ze zasedání zastupitelstva obce, a to i zpětně 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
Další informace o činnosti OÚ 
- odbor ŽP vydal kolaudační souhlas s technologií ČOV, v sobotu 30.5. od 16.00 den otevřených na ČOV  
- probíhají přípravy na dětský den a vítání občánků  
p. Apltauerová informuje o přípravách na tyto dvě nejbližší akce, Vítání občánků – 17.6.2015, Den dětí 30.5.2015 – vše zajištěno 
- v sobotu 25.7. starostka bude oddávat místní občany v prostoru u kostela 
- Česká Pošta informovala OÚ o záměru zrušit pobočku ČP a zřídit tzv. Partnera ČP.  
Diskuze: 
starostka: účastnila se jednání společně s pí. Hamtákovou s manažery ČP, kde bylo jasně sděleno, že naše obec trvá na zachování pošty. 
Vedení pošty starostku nepřesvědčilo o výhodnosti zřízení Partnery ČP (jednalo by se o převedení povinností pošty na osoby s IČ).  
p. Hamtáková: poděkování p. Večeřové za zprostředkování schůzky v loňském roce ohledně situace na ČP. Informace sloužily jako 
argumenty pro jednání s manažery ČP. Pošta neslouží pouze jako úřad, ale v naší obci také společenská instituce. Zápis z jednání jsme 
nepodepsaly, jejich argumenty nebyly přijaty. 
starostka: ČP by se spíše měla snažit ulevit ČP v Českém Brodě než zavírat další pobočky a posílit spádovost o Břežany II, N.Ves II a 
Limuzy. 
p. Večeřová: Nová Ves spadá poštou do Českého Brodu, pro občany výhodnější (delší otevírací doba) 
starostka: také jsme chtěli úpravu otevírací doby alespoň v jednom dni do 19h 
p. Večeřová: pomůže zprostředkovat pomoc na půdě poslanecké sněmovny, p Večeřová zve na seminář o ČP v Senátu 
p. Hamtáková: ČP chybí analýza stávajícího stavu sítě pošt 
 
Návrh usnesení č. 5: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty trvá na zachování stávající  pobočky České pošty v Rostoklatech 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
- R.Janků si převzal 30.4.2015 kompletní projektovou dokumentaci pro SP na rekonstrukci č.p. 26 v NV II, dále : PD vodovodní 
přípojka, ÚT, elektroinstalace, ZTI-K,ZTI-V, rozpočet vč. výkazu výměr, Stavební povolení, prodloužení SP 
p. Janků: čeká nyní na potvrzení schůzky na MMR, aby byl vybrán nejlepší dotační titul pro tento projekt 
- I.Večeřová reagovala na výzvu ZO k formulaci sporného bodu XII b) 
Diskuze: 
starostka: poslala email s odpovědí. p. Večeřová trvá na úpravě smlouvy podle svého návrhu.  
Janků: je možné tedy takto smlouvu upravit  ? 
starostka: víme, že nepodepsanou smlouvu mají pouze 3 jmenovaní. Jak bychom vysvětlovali ostatním, že 3 mají jinou smlouvu. 



Navrhuji dotyčným, možnost užívat kanalizaci bez smlouvy, za stejných finančních podmínek. Smlouvu mohou kdykoliv dodatečně 
podepsat. 
p. Večeřová: za možnost užívání bez smlouvy děkuje, nicméně jí není jasné, proč tedy bylo těm, kteří smlouvu nepodepsali, 
vyhrožováno soudním řízením a odpojením od kanalizace. Postup obce oznámila poskytovateli dotace  SZIF. Všichni zaplatili 
příspěvek a obec na jejich přípojky dostala dotaci. Ze strany OÚ byl činěn hrubý nátlak na nás, abychom uzavřeli smlouvy. 
p. Navrátil: mluvil jsem s lidmi, kteří také nechtěli podepsat. Na základě uvádění zákonů raději podepsali 
starostka: můžete někoho uvést? 
p. Navrátil: p. Holub (soused) 
starostka: tímto bych navrhovala náš spor ukončit, účetní vám vystaví faktury a budete užívat kanalizaci bez uzavřené smlouvy 
p. Večeřová: žádá o zaslání oficiálního dopisu o řešení situace 
starostka: celá věc je zaznamenána na nahrávce, je možné si ji uschovat pro další potřeby, a bude v zápisu  
Janků: o tomto bodu je nutné hlasovat v zastupitelstvu, navrženo další usnesení, návrh starostky by byl neplatný 
p. Večeřová: zastupitelstvo by mělo písemně informovat strany o výsledku  
starostka: znění předešlého dopisu odsouhlasilo zastupitelstvo, na minulém ZO jste byla vyzvána k formulaci sporného bodu, nyní dán 
návrh dalšího postupu 
p. Večeřová: žádá o zaslání dopisu, jak tedy zastupitelstvo rozhodlo 
starostka: ukončuji diskuzi a dávám hlasovat 
 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty navrhuje, aby ve sporu o znění smlouvy o užívání kanalizace mezi p. Navrátilem, p. Večeřovou 
a p. Kvasničkovou nebylo vyhověno námitkám předkladatelů, ale navrhujeme možnost napojení a užívání kanalizace bez uzavření 
smlouvy 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
1 

 

Apltauerová 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

Další informace o činnosti OÚ 
- starostka zpracovala zápis z veřejné schůze 15.4.2015, zápis je zveřejněn na webových stránkách obce 
- k žádosti ZZN (směna pozemků za čp. 26): všechny podklady zastupitelé dostali a pokračuje se v jednání o směně pozemků, 
zastupitelé nemají připomínky 
- darovací smlouvu podepsaly všechny místní spolky mimo Osadní výbor, který minulý týden předložil žádost o navýšení 
příspěvku na 10.000 Kč. Starostka chce projednávat na příští schůzi pro nedostatek podkladů. P. Vomáčková se dotazuje, jaké 
podklady je třeba doplnit. Starostka zatím neví, chce si žádost porovnat s ostatními spolky, p. Janků považuje žádost o navýšení 
příspěvku za relevantní. p. Večeřová vysvětluje, proč o zvýšení žádá (náves v Nové Vsi se udržuje častěji a musí shrabávat a na to 
vše občané Nové Vsi používají své stroje) 
- na ČOV bude doplněna zástěna z palubek, dále bude zakoupen čistič WAP a kalové čerpadlo 
- p. Večeřová poslala odkazy na grantové tituly MMR (opravy sakrálních staveb a obnova venkova se zapojením mládeže). 
starostka navrhuje zahrnout do programu sakrálních staveb všechny sakrální stavby v obou obcích, do druhého navrhuje opravu 
tenisových kurtů za hřištěm. Zastupitelé nemají připomínky 
- v Nové Vsi byly vykáceny keře, bioodpad se ukládá za dům čp. 26, nebude se ukládat u kontejnerů. p. Vomáčková polemizuje 
s tím, jestli je nejlepší bioodpad ukládat sem, protože tlí, zapáchá. p. Hušner navrhoval odvoz odpadu kontejnerem dle potřeby, aby 
nebyl bioodpad celý rok na tomto místě. Není ovšem finančně výhodně objednávat kontejner pouze pro Novou Ves. p. Hušner 
navrhuje prohlédnout si místo osobně. Na místě se situace vyhodnotí. Obyvatelům Nové Vsi se to nelíbí, p. Jenšíková poukazuje 
na podobný problém s trávou na fotbalovém hříšti v Rostoklatech.  
- Osadní výbor zaslal pozvánku na akci těšíme se na léto. Zatím nepožádali o finanční příspěvek. 
- žádost pana Martina Fiedlera k přístupu na pozemek, starostka požádala o názor právníka obce, zatím nemá odpověď, navrhuje 
řešit na dalším zasedání 
- došlo k napadení občanů Rostoklat, řeší policie. Starostka navrhuje poskytnout finanční pomoc (vymlácená okna a poničené 
auto). Vše další se bude řešit na dalším zasedání 
- LAP Invest informovala, že řeší napojení své lokality na kanalizační řád v obci 
 
6. Projednání a schválení žádosti TJ Sokol o poskytnutí individuální dotace 

- TJ Sokol požádal o individuální dotaci na pořádání nohejbalového turnaje ve výši 5.000 Kč 
 
Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo poskytnutí individuální dotace  TJ Sokol na nohejbalový turnaj  ve výši 5.000 Kč a 
pověřilo starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
Albrechtová, 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Janků,  Nováková, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7  bylo  schváleno.  
 
7. Projednání a schválení zajištění technogol. dozoru ČOV 

- starostka jednala s Ing. Hlavatým a zástupcem AQUAboxu o pokračování zajištění technolog.dozoru vč. odběru vzorků. Starostka 
doporučuje ZO k odsouhlasení. Ve zkušebním provozu firma zajišťovala zdarma, resp. v rámci celkové SoD se Stavitelstvím Řehoř.  
 
Návrh usnesení č. 8: 



             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zajištění technologického dozoru pro trvalý provoz ČOV s firmou AQUABOX a 
pověřilo starostku podpisem  smlouvy. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení zajištění servisu dmychadel ČOV 
- starostka jednala s Ing. Hlavatým o předložené nabídce firmy Kubíček na servis dmychadel. Dmychadla jsou jednou 
z nejdražších zařízení ČOV. Nyní jsou na ČOV 2. Starostka navrhuje uzavřít servisní smlouvu. 

 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zajištění servisu dmychadel ČOV s firmou Kubíček VHS a pověřilo starostku 
podpisem smlouvy. 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9  bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení nabídky na opravu místních komunikací 
- starostka oslovila 3 firmy s žádostí o vypracování cenové nabídky na opravu cca 200 m2 výtluků v obcích. Zastupitelé nabídky 
dostali mailem. Starostka navrhuje společnost DIPOS, která situaci obhlédla a nabídla nejvýhodnější nabídku.  

 
Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo nabídku firmy DIPOS JaC  s.r.o.na opravu cca 200 m2 místních komunikací a 
pověřilo starostku k vystavení objednávky. 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8  

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 10  bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení návrhu na vyplacení finančního daru starostce 
- M. Hušner navrhuje starostce vyplatit finanční dar ve výši 50.000 za bezchybné vyúčtování dotace SZIF a za zdárné ukončení 
zkušebního provozu a kolaudaci technologie ČOV. Výpočet zřejmých úspor obci předložil zastupitelům. P. Hušner vyjádřil svůj 
názor, že je velice spokojen a rád s tím, že je v obci kanalizace. Starostka má lví podíl na tom, že se kanalizace podařila.  
Dne 10.6.2014 byla zahájena kontrola SZIF. Předmět kontroly : Splašková kanalizace a ČOV v obci Rostoklaty. Kontrola byla 
ukončena, nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky a dne 20.8.2014 bylo SZIF oznámeno schválení platby. Dotace ve výši 
17.920.484 Kč byla poukázána na účet ČNB 27.8.2014. Úvěr ve výši 18.151.735,48 Kč byl uhrazen 9.9.2014. Smlouvu o dílo na 
získání dotace s Ing. Kabelkou – 1,5 % z celkové dotace, tj. 25.893.387 = 388.400 Kč. Vzájemná jednání vedla ke snížení celkové 
ceny – 200.832 Kč ( úspora 187.568 Kč )  
Výběrové řízení : Cena dle PD RECprojekt  39 mil Kč 
1. VŘ ( zrušeno ) : „vítězná nabídka “ : 26.489.132,09 Kč bez DPH 
2. VŘ : Stavitelství Řehoř : 21 614 941,04 Kč bez DPH – skutečná cena : 21.489.677,21 
Vícenáklady stavby: 0,- Kč 
Další úspora: nižší cena = nižší podíl obce a menší úrok z úvěru 
Odbor ŽP MěÚ Český Brod provedl závěrečnou prohlídku 3.4.2014 a uvedl technologii ČOV do 1 ročního zkušebního 
provozu. V dubnu 2015 starostka požádala o kolaudaci. Povinné přílohy ke kolaudaci: Vyhodnocení zkušebního 
provozu, Provozní a manipulační řád, Souhlasné stanovisko Povodí Labe, laboratorní výsledky odběrů. 27.4.2015 byl 
vydán kolaudační souhlas. 
Doporučuji zastupitelstvu, aby odsouhlasilo pro starostku vyplacení finančního daru za odvedenou práci na bezchybném 
vyúčtování dotace SZIF a zřejmou úsporu při výstavbě kanalizace, která byla úspěšně zkolaudována v dubnu 2014 a dále za zdárné 
ukončení stavební akce, tj. kolaudací technologie ČOV z 27.4.2015. 
Návrh vyplacení daru ve výši 50.000 Kč 
p. Janků – starostka za svou práci již dostává odměnu jako uvolněný zastupitel podle zákona o obcích. Odměna je za 40 hodinový 
pracovní týden. Pracovní týden starostky a tedy její práce je starost o obec, což byla také stavba kanalizace. Za tuto práci již 
starostka odměnu dostala. Tedy jak za kanalizaci, tak i za ČOV. p. Janků se podivil, že starostka pana Hušnera neseznámila s 
stanoviskem č. 5/2013 Ministerstva  vnitra, kde se píše, že odměny zastupitelům není možné vyplácet vůbec a finanční dary jsou 
možné, ale pouze v případě mimořádně přínosné práce pro obec, nikoliv ovšem za výkon funkce. To ale není tento případ. Mimoto 
byl již v dubnu 2014 starostce za tu samou práci vyplacen finanční dar, a to v rozporu s tímto stanoviskem. 50.000 by v tomto 
případě šlo z rozpočtu obce. p. Janků žádný důvod k vyplacení takového finančního daru nevidí, naopak vzhledem k vyloučení 
lokality Palace reality (vedení obce poskytlo nepravdivé údaje SZIFu) z projektu kanalizace by vystavil účet protichůdný. 
p. Albrechtová: starostka nepracovala pouze 40 hod  týdně 
p. Hušner: je to protinávrh 



p. Hamtáková: já souhlasím, protože starostka pracovala nadstandardně, úspora financí, DPH = zlevnění stavby,  angažování 
odborných spolupracovníků, zajištění výběrového řízení, bezproblémový chod stavby. Nepovažuji to za rozhazování. Pokud někdo 
udělá něco mimořádného, měli bychom ho odměnit. Účastnila jsem se většiny jednání. Spousta obcí i v  okrese má velké problémy 
s financemi.  
p. Janků: starostka nedělala nic mimořádného 
p. Hamtáková: je to názor proti názoru 
p. Janků: starostka za svou práci dostávala odměnu každý měsíc 
p. Večeřová: věc jsem konzultovala s ministerstvem vnitra, mám podobné stanovisko jako p. Janků. Na můj dotaz, jak je to u 
jiných obcí, kde budují kanalizaci. Vždy se dotazovali na počet obyvatel a roční rozpočet obce. Pozastavovali se nad výší odměny. 
Ano, ať se starostce vyplatí finanční dar, ale např. ve výši 10.000 Kč. p. Večeřové je potom líto, když se řeší navýšení pro Osadní 
výbor o pár tisícovek a je to problém a tady se dá dar 50.000. Zdá se jí to opravdu moc. 
p. Hamtáková: ať se vyjádří také ostatní zastupitelé a následně se hlasuje o návrhu p. místostarosty 
starostka: jen pro upřesnění je rozdíl mezi poskytnutím odměny nebo daru zastupitelům (podle zákona), finanční dar může 
odsouhlasit zastupitelstvo nad 20.000, odměna mi již byla vyplacena loni, prošla kontrolou a finančním auditem a nebyly nalezeny 
nedostatky. Je to možné vyplatit. To je, co k tomu řeknu. Jinak si vážím, že pan Hušner ocenil mou práci, která byla nad rámec 40 
hodin týdně. 
p. Hušner: nelze srovnávat odpovědnost za 21 mil Kč se sekáním trávy. Pokud se ušetří, proč bychom dobrou práci neocenili? 
p. Večeřová: nesrovnávám 26 mil se sekáním trávy, jen srovnávám 50.000 a navýšení financí pro Osadní výbor. p. Hušner chce 
ocenit dobrou práci starostky, v Nové Vsi se také dělá dobrá práce, ale to mi nikdo nepochválí. Prostě se nám zdá v Nové Vsi dar 
50.000 strašně moc 
p. Šermauerová: 50.000 je odměna za 2 roky budování, myslím si, že je to po právu. A zdaleka to nepokryje to, co by si zasloužila 
p. Vomáčková: se dotazuje, jak se tedy podíleli ostatní zastupitelé na kanalizaci? 
p. Valach: také jsme se podíleli 
p. Albrechtová: 16 hodin pracuje, nemá čas se chodit dívat na kanalizaci 
p. Vomáčková: pokud tolik pracuje, tak by neměla být v zastupitelstvu 
p. Albrechtová: nabízí p. Vomáčkové, ať si jde do zastupitelstva, asi má času dost 
p. Vomáčková: myslí, že jsou pravidla, jak se dostat do ZO  
p. Albrechtová: proč jste nešla do voleb? 
p. Valach: nebudeme dělat žádný výkaz odpracovaných hodin, všichni zastupitelé se podíleli na kanalizaci, řešíme pouze finanční 
dar, ona ušetřila obci peníze svým jednáním, proto jí chceme dát dar 
p. Vomáčková: je to práce starostky 
p. Valach: byla smlouva za 388.000 panu Kabelkovi, jednáním starostky se ušetřily peníze (180.000) 
p. Vomáčková: asi také nebylo vždy vše dobře, řeší se dar za dobře odvedenou práci (chyby v projektu apod.).  
p. Valach: také jsem jezdil na jednání, nemáme pracovní dobu, řešíme čísla, starostka ušetřila peníze 
p. Šermauerová: starostka je pod vším podepsaná, proto si zaslouží odměnu 
p. Dušek: obec by se měla chovat jako ekonomický subjekt. Mám-li smlouvu ve firmě na 40 hodin týdně na projekt, který ušetří 
firmě peníze, dostávám pouze svůj plat. Není důvod, proč dostávat odměnu navíc, protože na začátku mám jasně stanovenou mzdu 
za práci, stejně jako starostka dostává mzdu za svou práci, je pro svou funkci uvolněná.  
p. Hamtáková: takže by bylo nejlepší, aby starostka nedělala nic, ona udělala mnoho věcí navíc 
p. Dušek: není správně pochopeno. Zaměstnanec pracuje, firmě ušetří, ale dostává pouze svou mzdu. Ušetřit má v náplni práce. 
Nejde o 40 hodin týdně.  
p. Valach: asi máte špatně postavenou smlouvu 
p. Dušek: starostka je uvolněná, s něčím šla do funkce, je to její práce. Když není možné zaplatit sběrný dvůr za polovinu daru, 
není možné navýšit osadnímu výboru ad. 
starostka: diskuzi můžu dle jednacího řádu ukončit. Osadní výbor bude projednán na příštím zasedání. Sběrný dvůr jsme se shodli, 
že je dostatečné kontejnery 2x ročně. Dal jste do jedné množiny neslučitelné věci. p. Hušner trvá na svém návrhu?  
p. Janků: paní starostka má ještě možnost dar nepřijmout 
starostka: dává hlasovat 
 

Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo vyplacení finančního daru starostce ve výši 50.000 Kč 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Albrechtová, 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
1 

 

Janků Zdrželi se: 
1 

 

Nováková 

Usnesení č. 11  bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení finančních limitů starostce  

      Starostka zpracovala podklad, zastupitelé dostali v podkladech k jednání. Starostka nakládá s veřejnými prostředky dle zákona , tj. 
dle schváleného rozpočtu, dle zák.o obcích, dle ZVZ, dle Individuálního a Limitovaného příslibu a vnitřní směrnice. Nad rámec mohou 
zastupitelé stanovit další limit. 
Starosta postupuje dle: 
1) schváleného rozpočtu – schválený 15.12.2014 
2) dle zákona o obcích ( m.j. § 85 – limity pro rozhodnutí ZO ) 
3) zákona o veřejných zakázkách 
4) Vnitřní směrnice , limit 50.000 Kč z 27.3.2014 
5) Individuální a Limitovaný příslib – schválený 15.12.2014 
starostka: dává k diskusi, jestli postupovat dle schválených limitů z dřívějška nebo stanovit nové 
p. Janků: navrhuje limit 20.000 
p. Valach: nechme to, jak to bylo, fungovalo to 
p. Janků: nefungovalo 



starostka: v čem, prosí o konkretizování 
p. Janků: např. společné divadelní představení  
starostka: bylo to do 50.000 v limitu 
p. Janků: zastupitelstvo nebylo informováno o termínu 
starostka: 30.3. v den schůze šly všem občanům SMS s datem představení 
p. Janků: nepovažuji tento způsob za relevantní 
starostka: bylo to v limitu starosty do 50.000 vnitřní směrnice 
p. Janků: návrh změny limitu směrnice 
starostka: dává hlasovat 
 
Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo změnu směrnice s hranicí rozhodování starostky do 20.000 Kč 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
1 

Janků Proti : 
4 

 

Apltauerová, 
Hamtáková, 
Šermauerová, Valach 

Zdrželi se: 
3 

 

Nováková, Hušner, 
Albrechtová 

Usnesení č. 12  nebylo schváleno.  
 
 
Návrh usnesení č. 13: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty  schválilo disponování starostce dle rozpočtu, dle zákona o obcích, o veřejných zakázkách, 
vnitřní směrnice s limitem 50.000 Kč a Individuálního a Limitovaného příslibu   
 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Albrechtová, 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
1 

 

Janků Zdrželi se: 
1 

 

Nováková 

Usnesení č. 13  bylo schváleno.  
 
12. Projednání a schválení investičního příspěvku občanům lokality PR na kanalizaci 
Starostka navrhuje vyplatit inv.příspěvek občanům lokality PR ve výši 10.000 . Příspěvek bude vyplacen po podpisu Dohody, 
která stanovuje podmínky vyplacení. Dohodu zpracovala starostka s Mgr. Zhřívalovou, zastupitelé dostali v podkladech k jednání 
společně s výpočtem příspěvku vč. parc.č.. 
starostka: kanalizační řad v této lokalitě bude uveden na 1 rok do předčasného užívání. Příspěvek bude vyplacen po dodržení 
podmínek (zrealizovat podružný řad včetně šachty a čerpadla, splnit technické podmínky přípojky, vybudované dílo převést 
bezúplatně do majetku obce) . Vlastník následně uzavře s majitelem pozemku smlouvu o odvádění odpadních vod. Příspěvek 
neposkytovat na prázdnou parcelu, ale zkolaudovaný dům (31.12.2015). Po nesplnění podmínek, vrácení příspěvku.  Schůzka 
9.6.2015 s panem Hlavatým a majiteli pozemků.  
p. Janků: jaké mohou být náklady pro vlastní připojení , nezdá se mu převádění zaplacené stavby bezplatně obci, napadá ho odkup 
starostka: náklady zatím nevíme, zprostředkujeme jednání  se Stavitelstvím Řehoř, firma nabídku udělá až po vyjádření zájmu. Je 
možné stavět i s jinými firmami. Jestli jednat o odkupu starostka neví, p. Janků může navrhnout cenu 
starostka: technické podmínky a jejich splnění mají vliv na cenu stočného 
p. Dušek: dotaz na typy čerpadla a jestli bude mít převedení do majetku obce vliv na cenu stočného ? 
starostka: žádá přednést dotaz až na veřejnou schůzi 
  

Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo vyplacení investičního příspěvku občanům PR 10.000,- Kč při splnění stanovených 
podmínek v Dohodě 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Nováková, 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
2 

 

Albrechtová, Janků 

Usnesení č. 14  bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 
 
Návrh usnesení č. 15: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo Rozpočtového opatření č. 2 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

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

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 15  bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení žádosti Rybářského spolku o poskytnutí individuální dotace na otevírání rybníka 

- RS požádal o individuální dotaci na pořádání akce otevírání rybníka ve výši 5.000 Kč 
 
Návrh usnesení č. 16: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo  poskytnutí individuální dotace Rybářskému spolku na otevírání rybníka ve výši 5.000 Kč a 
pověřilo starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy. 



 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Janků,  Nováková, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
1 

 

Albrechtová 

Usnesení č. 16  bylo  schváleno.  
 
15. Projednání a schválení žádosti  SDH o poskytnutí individuální dotace na country bál 

SDH požádal o individuální dotaci na pořádání country bál ve výši 10.000 Kč 
 

Návrh usnesení č. 17: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo poskytnutí individuální dotace SDH na country bál ve výši 10.000 Kč a pověřilo starostku 
podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Janků,  Nováková, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
1 

 

Albrechtová 

Usnesení č. 17  bylo  schváleno.  
 
16. Projednání a schválení žádosti SDH o poskytnutí individuální dotace na máje 

SDH požádal o individuální dotaci na pořádání stavění máje a čarodějnice ve výši 5.000 Kč 
 

Návrh usnesení č. 18: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo poskytnutí individuální dotace SDH na stavění máje a čarodějnice  ve výši 5.000 Kč a 
pověřilo starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Janků,  Nováková, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
1 

 

Albrechtová 

Usnesení č. 18  bylo  schváleno.  
 
17. Projednání a schválení SoD a Plné moci s Ing. Jiřím Sobolem, projektantem opravy a výstavby chodníků a místních 
komunikací 
 

Návrh usnesení č. 19: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo Smlouvu o dílo s Ing. Sobolem a pověřilo starostku podpisem  smlouvy. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
Albrechotová, 
Apltauerová, 
Hamtáková, Hušner, 
Janků,  Nováková, 
Šermauerová,  Valach 

Proti : 
0 

 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 19  bylo  schváleno.  
 
18.Diskuze 
 

p. Janků: žádá o nahrávku ze zasedání 30.3.  
p. Hamtáková: seznamuje s problémem rodiny Hamtákových, která není napojena na kanalizaci (velká vzdálenost a jsou za 
tratí), rodina si uvědomovala, že trvání na požadavku zařazení do PD, by mohlo  ohrozit celou dotaci. Žádá o zvážení 
případného příspěvku na již pořízenou DČOV  (cena byla 72.000) 
starostka: dáme na projednání pro příští zastupitelstvo 
p. Apltauerová : dotaz na pana Janků, jestli zpracoval pravidla při úmrtí osamělých osob  
p. Janků: se omlouvá pro pracovní vytížení, dodá co nejdříve. Dále se dotazuje na možnost uspořádat 21.6. koncert v kostele 
starostka: v kostele se restauruje , není možné 
p. Večeřová: dotaz na zakoupení volejbalové sítě do Nové Vsi 
starostka: jak se zabezpečením? 
p. Večeřová: snad se zde nic nestane 
p. Valach: je možnost, že za pár dní by zmizela 
p. Večeřová: určitě se dá přidělat a kdyby byl i míč? 
starostka: prověří ceny a zakoupí 
p. Večeřová: na webu obce je v rozporu se zákonem uvedeno zástupce starosty, opravit na místostarostu, dále poukazuje na 
tiskovou chybu ve smlouvě o dotaci (bylo již opraveno), dále u firmy Pneuservis je umístěn maják, což je v rozporu se 
zákonem 
p. Dušek: upozorňuje na nedostatečnou opravu plotu u firmy Malčev, pes je agresivní a plot je vyboulen do prostoru chodníku 
starostka: vyzve majitelku autoopravny k nápravě  
p. Janků: jsou sloupy elektrického vedení správně zaměřeny (starostka dotazovala ČEZ) 
starostka: zatím zaměření nebylo doloženo, nebylo kontrolováno stavebním úřadem, stavba je v realizaci 
p. Dušek: upozorňuje na keře při výjezdu z lokality LAP Invest na silnici u hřiště, brání ve výhledu 
starostka:  podívá se na to s kolegy 
 
Zasedání skončeno v 20.50  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: 31.5.2015 
Zapisovatel: Roman Janků 
 
Ověřovatelé:             Emílie Hamtáková   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva   29.6.2015 


