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Zápis 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 20. 7. 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. 7. 2015 do 20. 7. 2015. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Janků Roman, Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava, Valach David 
Omluveni: Kmoch Lukáš 
Hosté: Navrátil, Hamtáková, Dobřanský, Novák, Večeřová, Belačík, Vomáčková K., Vomáčková I., Gazdagová, Hlaváček, 
Valachová, Albrecht, Jenšíková, Zdražilová, Martínek, Lánská 

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. Dále navrhla doplnit do programu bod: „Stanovení finančního limitu nákladů OV na akci 
„Novoveský karneval“.  Pí. Černá se dotázala, zda nastaly nové skutečnosti týkající se bodu „Projednání a schválení vyplacení 
finančního daru na pořízení DČOV kanalizace“, jelikož se o tomto již jednalo a hlasovalo na minulém ZO. Výsledkem bylo 
neschválení usnesení.  Starostka se vyjádřila, že není nutné, aby nastaly nové skutečnosti  a je možné jednat i hlasovat znovu a dala 
hlasovat o návrhu tohoto programu.  

  
Návrh usnesení č. 1:  

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Schválení Programu 
3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 29. 6. 2015 
4. Jmenování ověřovatele zápisů ZO 
5. Informace o činnosti OÚ 
6. Projednání a schválení Dohody o úpravě vzájemných práv s VHS Vrchlice – Maleč 
7. Projednání a schválení Smlouvy o provozování a pachtu vodovodu s VHS Vrchlice – Maleč 
8. Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí  
9. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV kanalizace 
10. Projednání realizace kanalizace v lokalitě PR 
11. Projednání Upozornění MV, podání vysvětlení 
12. Projednání a schválení výsledků VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace 
13. Projednání odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 

dobrovolných hasičů, ev. č. 3744/KHT/2015 
14. Stanovení finančního limitu OV na akci „Novoveský karneval“ 
15. Diskuze 
16. Závěr 

       
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 29. 6. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 29. 6. 2015  
 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Jmenování ověřovatele zápisů ZO 
Vzhledem k tomu, že pí. Hamtáková, která odstoupila ze ZO, byla jednou z ověřovatelek zápisů, navrhuje starostka jako 
ověřovatelku schválit pí. Apltauerovou.  

Návrh usnesení č. 3: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje ověřovatele zápisů ze zasedání ZO Rostoklaty paní Blanku Apltauerovou  
 
 



Výsledek hlasování: Pro: 
7 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Apltauerová 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

5. Informace o činnosti OÚ 
P. Lukáš Kmoch podepsal slib zastupitele k 1. 7. 2015  

        OV zaslal zápis ze zasedání z 1. 7 .2015. Starostka žádá o zaslání presenční listiny a vyvěšení na Webu obce, připomíná 
zveřejňování pozvánek 
OV předložil daňové doklady k akci „Těšíme se na léto“ ve výši 3 000,-- Kč, vyúčtování v pořádku a akce byla proplacena 

       Informace k prodloužení linky S 7: Starostka se starostou Tuklat navštívila KÚ dne 13.7.2015 a jejich jednání vedlo k úspěchu a 
spoje linky S 7 budou zastavovat v Tuklatech i Rostoklatech 

       Informace o České poště: Vláda schválila finanční podporu ČP a pobočky v malých obcích se tedy nebudou rušit 
       Volejbalová síť pro OV je připravena k vyzvednutí 
       P. Ludmila Škopová děkuje všem zastupitelům za odsouhlasený finanční dar  
       Proběhlo jednání Kontrolního výboru a p. Černá podala informaci o jednání KV, jehož výsledkem byla odpověď pí. Gazdagové na 

žádost o podání informace ve věci týkající se poskytnutí finančních darů starostce v letech 2014 a 2015. Z poskytnutého finančního 
daru v roce 2014, které ZO schválilo starostce za odvedenou práci při výběrovém řízení a výstavbě kanalizace ve výši jednoho 
platu bylo odvedeno sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. V roce 2015 byla výplata finančního daru pozastavena.  
Odpověď byla zaslána v termínu. 

 
6. Projednání a schválení Dohody o úpravě vzájemných práv s VHS Vrchlice – Maleč 

  Zastupitelé obdrželi Smlouvu o provozování a pachtu vodovodu s VHS Vrchlice-Maleč a Dohodu o úpravě vzájemných práv 
s VHS Vrchlice-Maleč. Tyto dokumenty jsou předkládány proto, že vodovod v Rostoklatech vlastní VHS a v Nové Vsi II je ve 
vlastnictví obce Rostoklaty. 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv s VHS Vrchlice – Maleč a pověřuje starostku 
podpisem 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Smlouvy o provozování a pachtu vodovodu s VHS Vrchlice - Maleč 
 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Smlouvu o provozování a pachtu vodovodu s VHS Vrchlice – Maleč a pověřuje 
starostku podpisem 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí  
Návrh předkládá Roman Janků. Navrhuje, aby obec zajistila kytici se čtyřmi květy a stuhou s nápisem „Obec Rostoklaty“ pro 
občany s trvalým pobytem v Rostoklatech /Nové Vsi II a občany zde dlouhodobě bydlící, kteří zemřou bez příbuzných, případně 
s příbuznými v zahraničí, kteří následně obřad uhradí. Starostka navrhuje doplnění o podmínku konání posledního rozloučení, o 
kterém je OÚ informován , zapracovat do návrhu všechny zemřelé občany a speciálně bývalé významné představitele obce. 
Následně byl p. Janků vyzván k doplnění návrhu a předložení na příští jednání ZO. 
 

9. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV kanalizace 
          Z důvodu neschválení finančního daru na minulém zasedání ZO, předkládá starostka tento bod znovu. Starostka přednesla 

zdůvodnění poskytnutí finančního daru. 
           Pí. Černá navrhla snížení částky na 20. 000 Kč, p. Janků navrhl částku 10.000Kč. 
           Starostka uvedla, že bude hlasováno o všech jednotlivých návrzích tak, jak byly podány a vyzvala k hlasování o jejím návrhu  

Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 30.000 Kč 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Nováková, Valach 

Proti:  
2 

 

 
Černá, Janků 

Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
              Starostka konstatovala, že vzhledem k tomu, že návrh byl přijat šesti hlasy, není třeba o ostatních návrzích hlasovat. 
 

  10. Projednání realizace kanalizace v lokalitě PR 
Návrh předkládá Hana Černá. Pí. Černá navrhuje novou variantu, kterou zastupitelé obdrželi s ostatními materiály. Varianta 
spočívá v tom, že by kanalizaci budovala obec a občané by uhradili finanční příspěvek ve výši 60 % ceny, nejvýše však 40.000 
Kč. Obec je plátcem DPH a u této akce by nebyla DPH dodavatelem fakturována (byla by o tuto levnější). Občané lokality byli 
informováni o této variantě a vyjádřili s ní souhlas. 



P. Janků doplnil, že minulý týden bylo setkání občanů lokality PR. Vycházeli z předběžné ceny jednotlivé přípojky sdělené 
starostkou na veřejné schůzi (50.000 Kč). Navrhuje podíl občanů 75% z ceny, cena by mohla být při výběrovém řízení i nižší. 
Závěr H. Černé a R. Janků : Podíl občanů  75 % z ceny  
Starostka podala informaci o situaci s budováním kanalizace v této lokalitě. Žádá o serióznost v jednání, protože v případě jedné 
novostavby zjistila osazení jiného typu čerpadla, které muselo být následně nahrazeno. Problémy jsou i u nově budovaných domů 
za lokalitou PR. Navržený postup je možnou variantou s tím, že p. Černá bude organizátorem a mediátorem stavby. Starostka 
nabízí pomoc. Není třeba uzavírat Smlouvu o věcném břemeni, stačí souhlas s umístěním stavby. 
Pí. Černá s p. Janků si vezmou na starost přípravu a realizaci této stavby. 
Pí. Večeřová připomíná, že tyto práce jsou v gesci starostky obce, za tuto činnost ji byla vyplacena odměna. 
Starostka sděluje, že odměna jí nebyla vyplacena za realizaci kanalizace v lokalitě PR.  
Pí. Černá a p. Janků budou připravovat podklady pro jednání ZO. 

 
Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje návrh řešení odkanalizování lokality PR a pověřuje přípravou podkladů pro ZO pí. Černou 
a p. Janků 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Nováková, Valach 

Proti:  
0 

 

 
 

Zdrželi se: 
2 

 

Černá, Janků 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty revokuje usnesení z 25. 5. 2015 č. 14 o poskytnutí finančního příspěvku občanům PR ve výši  
10.000 Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 
11. Projednání Upozornění MV, podání vysvětlení 
Návrh předkládá Roman Janků. P. Janků konstatoval, že návrh, který předložil, byl jiný a dotazuje se tedy, jak bude OÚ tento bod 
řešit. Bylo by vhodné, aby starostka informovala zastupitele o tom, co požadovalo MV po obci. Dotazoval se jako soukromá 
osoba. 
Starostka konstatovala, že se nedotazoval jako soukromá osoba, protože navrhoval doplnění bodů do programu jednání ZO. 
P. Janků žádal o zaslání odpovědi MV OÚ, kterou obdrželi všichni zastupitelé. P. Janků se sice dotazoval na MV, ale bod, který 
požadoval do programu jednání ZO, byl o řešení nezákonného jednání ZO v roce 2014 a 2015 při schvalování odměn starostce na 
dnešním jednání ZO. Na jednání ZO bylo, i přes upozornění p. Janků na metodický postup MV, odsouhlaseno poskytnutí daru 
starostce a on se tázal na MV, zda lze takto postupovat. MV mu sdělilo, že oba dary byly poskytnuty nezákonně a OU byl vyzván 
k sjednání nápravy do 31. 7. 2015. 
Starostka doplnila o informaci, že dne 5. 6. 2015 byla datovou schránkou z MV doručena žádost o vyjádření a zaslání podkladů ve 
věci vyplacení finančních darů starostce ze dne 28. 4. 2014 a 25. 5. 2015. Po prostudování metodických pokynů MV, dne  
19. 6. 2015 odeslala na MV odpověď. Dne 3. 7. 2015 bylo datovou schránkou z MV doručeno upozornění na nezákonnost 
usnesení ZO. Zastupitelé obdrželi podklady. Upozornění konzultovala s právníkem, jedná se o upozornění s navrženým řešením. 
S argumenty MV starostka společně s většinou zastupitelů nesouhlasila a zahájila jednání s pracovníky odboru kontroly MV. Na 
základě jednání s MV a s právním zástupcem dospěli k závěru, že došlo pouze k formulační chybě v textu usnesení. Starostka 
navrhuje revokovat usnesení z 28. 4. 2014 a 25. 5. 2015 a přijmout nová usnesení obsahově shodná, lépe specifikovaná 
s odůvodněním, že zastupitelstvo obce se rozhodlo schválit finanční dar starostce obce za výkon činností, které byly provedeny 
nad rámec výkonu funkce starostky, neboť vyžadují odborné znalosti a dovednosti, které by jinak musela pro obec vykonat jiná 
osoba za úplatu.  
Pí. Gazdagová se dotázala, zda se starostka seznámila se Stanoviskem MV č. 5 z roku 2013, kde je rozsáhlý výklad a analýza 
uvedené problematiky výkonu funkce starosty. Dále upozornila, že podle NOZ je dar definován bez protiplnění, což zde není 
splněno. Starostka uvedla, že v bodě 3 Stanoviska č.  5/2013 je uvedeno, že lze poskytnout finanční dar za práce nad rámec 
výkonu funkce. 
I. Večeřová se dotazuje, co bylo vykonáno nad rámec funkce?  
Starostka: A) 1. VŘ bylo zadáno ověřené odborné firmě. Starostka nad rámec své funkce kontrolovala parametry VŘ. Pokud by 
nebylo starostkou kontrolováno, zastupitelé by důvěřovali vyhodnocení VŘ a souhlasili by s výsledky VŘ. To by znamenalo: a) 
vyšší náklady na stavbu o cca 10 mil. Kč nebo b) podání stížnosti ostatních uchazečů k UOOH a tím znemožnění stavby. 
                  B) 2. dar je za vyúčtování dotace, tento argument uznává MV. 
P. Janků upozornil na náplň činnosti starosty a tím, že pokud budou schválena navrhovaná usnesení, vznese opětovně dotaz na 
MV.  
Pí. Gazdagová se dotazuje na Dodatek č. 2 ke smlouvě se Stavitelstvím Řehoř uzavřený na cca 92 tis. Kč na orientační tabulky, 
v zápise je uvedeno, že SŘ zapomnělo dát do rozpočtu, náklady na pořízení se jí zdají vysoké. 
Starostka : náklady na tabulky nedal do rozpočtu projektant nikoliv SŘ, stavbu bylo žádoucí označit, SŘ předložilo nabídku, která 
odpovídala běžné ceně. Údaje na tabulkách bylo nutné předem zjistit, následně objednat a každá nemovitost má svoje číselné 
označení. 
Starostka dává hlasovat o usneseních: 

 
Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty revokuje usnesení z 28. 4. 2014 č. 13 o vyplacení finančního daru ve výši jednoho měsíčního platu 
starostce obce 



Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Nováková, Valach 

Proti:  
2 

 

 
Černá, Janků 

Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 33. 945 Kč Radce Novákové za práci nad rámec 
povinností z výkonu funkce spočívající v provedení odborných činností a administrativy v rámci přípravy a průběhu výběrového 
řízení na zhotovitele 

Výsledek hlasování: Pro: 
5 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Valach 

Proti:  
2 

 

 
Černá, Janků 

Zdrželi se: 
1 

 

Nováková 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty  revokuje usnesení z 25.5.2015 č. 11 o vyplacení finančního daru starostce ve výši 50.000 Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 
6 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Nováková, Valach 

Proti:  
2 

 

 
Černá, Janků 

Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 
Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 50.000 Kč Radce Novákové za práci nad rámec 
povinností z výkonu funkce spočívající v provedení odborných činností v rámci vyúčtování dotace SZIF 

Výsledek hlasování: Pro: 
5 

Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová,  
Valach 

Proti:  
2 

 

 
Černá, Janků 

Zdrželi se: 
1 

 

Nováková 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení výsledků VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace 
VŘ bylo zveřejněno na webu obce a byly osloveny tři firmy. V termínu byla podána jedna nabídka firmou OK THERM Kolín 
s nabídkovou cenou bez DPH 543.895 Kč, stav účtu na obnovu kostela je 440.000 Kč. Vzhledem k vysoké nabídkové ceně a 
využití kostela navrhuje starostka výběrové řízení zrušit a elektřinu pro akce řešit jako dosud. 
Pí. Černá navrhla zkusit ještě jednou VŘ. 
Starostka konstatovala, že práce musí být hotovy do konce října, aby nebyl zdržován restaurátor. 
Pí. Gazdagová navrhuje provést nové VŘ s uvedením předpokládané ceny. 
Pí. Večeřová se dotazuje, proč není výzva na webu obce. 
Starostka je vyvěšena na E desce. 
Starostka navrhuje od záměru elektrifikace kostela upustit. 
Starostka sděluje, že zvažovala finanční návratnost. 
Po diskusi zastupitelů se shodují, že bude provedeno nové VŘ s uvedením ceny 440.000 Kč. 
 

Návrh usnesení č. 13: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje nové zadání VŘ na elektrifikaci kostela s původními parametry a stanovením 
maximální částky nabídkové ceny 440.000 Kč bez DPH 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  
 

 
13. Projednání odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 
dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
Starostka rekapituluje, že dne 11. 7. 2015 zaslal p. Kaše nabídky týkající se materiálu na rekonstrukci hasičské zbrojnice, které 
zastupitelé spolu se soupisem obdrželi emailem. V soupise materiálu jsou vyznačeny změny. Starostka ověřila postup změn na KÚ 
a pokud dochází ke změně finančního plnění o 5 %, je nutné schválit zastupitelstvem. Doporučuje dotaci zatím nerealizovat, pokud 
nebudu schváleno krajem. 
Pí. Černá sděluje, že dle smlouvy může být jakákoliv změna podána se závěrečným vyúčtováním dotace, k celkovému navýšení 
finanční částky nedochází. Domnívá se, že hasiči mohou z realizací začít a požadavek na kraj může být zaslán následně.  
Starostka navrhuje nejprve požádat o změnu a teprve po schválení začít realizovat. 
Pí. Kašová sděluje, že ke zpoždění došlo z důvodu vyjadřování památkářů.  



Starostka: NPÚ se řeší od 6/2015, stanovisko je vydáno, příprava probíhá cca ½ roku. 
P. Hušner: jedná se o velmi složitou stavbu, je nutné, aby práce prováděly odborné firmy, nelze provádět svépomoci. 

 
Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje podání změnového hlášení z uvedené dotace na Středočeský kraj s tím, že realizace 
bude po vyjádření Středočeského kraje 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
Hušner, 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Nováková, Valach 

Proti:  
2 

 

 
Černá, Janků 

Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 14  bylo schváleno.  
 

14. Stanovení finančního limitu OV na akci „Novoveský karneval“ 
       Starostka navrhuje schválení finančního limitu ve výši 3.000 Kč 
       P. Janků navrhuje limit 5.000 Kč 
 
Návrh usnesení č. 15: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje finanční limit nákladů OV na akci „Novoveský karneval“ ve výši 3.000 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
Apltauerová, 
Šermauerová, 
Albrechtová, 
Nováková, Valach, 
Černá 

Proti:  
2 

 

 
Hušner, Janků 

Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 
14.Diskuze 
Starostka se dotazuje, zda p.Janků vložil na Facebook „Za otevřenější Rostoklaty a Novou Ves II“ tuto zprávu a cituje: „Na 
zasedání zastupitelstva 25. 5. 2015 byl většinou hlasů odsouhlasen finanční dar starostce. Jako důvod uvedl pan Hušner 
bezchybné vyúčtování dotace SZIF, zdárné ukončení zkušebního provozu a kolaudaci technologie ČOV. Dar byl odsouhlasen ve 
výši 50.000 Kč. Netajím se tím, že já a Hanka Černá (kolegyně v zastupitelstvu) jsme byli proti. Nejen, že výše daru je 
přemrštěná, ale je hlavně nezákonná. Dal jsem proto podnět na ministerstvo vnitra, aby toto prošetřilo. A věřte, že nám bylo dáno 
za pravdu. Do 31. 7. musí starostka informovat MV, jaké kroky podnikla k nápravě. 
Mě by možná nevadilo, že si nějakou odměnu (tedy pardon dar) nechá schválit, ale podivuji se nad výší. Plat uvolněného starosty 
v naší obci je přes 30.000 hrubého. Takže tomu nerozumím. Současně mě ale zaráží, s jakou amatérštinou musíme v naší obci 
bojovat. Vždyť se starostka ptá na každou maličkost právníků, ale na takovouto zásadní věc se neinformuje. Do minulých voleb 
vedli naši obec podle svého a nikdo jim do toho nemluvil. Věřím, že naše práce jako konstruktivní opozice je užitečná. Chceme 
dále poukazovat na nešvary zastupitelstva, ve kterém máme pouhé 2 hlasy ze 2, ale jsou snad slyšet. Mimochodem bývalá 
zastupitelka Hamtáková odstoupila ke 30. 6. 2015. Předpokládám, že byla pouhá reakce na vyšetřování ministerstva. 
Nezákonnosti se děly v obci již delší dobu. Zastupitelé se ne vždy chovali jako správní hospodáři.“ 
Na dotaz starostky, zda za tímto sdělením je i pí. Černá, odpověděl p. Janků, že není. 
Starostka chce, aby p. Janků sdělil, jaké nezákonnosti a nehospodárnosti míní. 
P. Janků poukazuje na finanční dary, které se již dnes projednávaly.  
Pí. Hamtáková dotazuje se, na základě čeho může p. Janků ostouzet lidi na facebooku ? Co jste udělal pro obec? Domnívá se, že 
nic a pomlouvá. Podnikne patřičné kroky. 
Starostka toto vnímá spolu s ostatními kolegy zastupiteli jako poškození dobrého jména a pomluvu a podnikají kroky k očištění 
dobrého jména a práci v ZO v minulých obdobích. 
Pí. Večeřová chtěla konkretizovat obecnou větu z minulého zápisu, že zastupitelé a občané si stěžují na práci starostky a chce 
konkretizovat. 
Starostka uvádí, že konkrétně si stěžuje p. Janků na MV a pí. Večeřová na SZIF. 
Pí. Večeřová se ohrazuje, že její aktivita byla soukromá a nemělo toto být řešeno v souvislosti s OV, zastupitelé byli zvyklí, že se 
vše odsouhlasí . 
Pí. Albrechtová – činnosti I. Večeřové jako zastupitelky  mohly znemožnit stavbu kanalizace a její financování 
Starostka :  upřesňuje, že I. Večeřová jako zastupitelka doporučila ZO kontakt na p. Dostala za účelem získání dotací. Pokud by 
ZO odsouhlasilo návrh I. Večeřové obec by skončila v exekuci a výstavba kanalizace by byla zřejmě znemožněna. Zastupitelé 
byli obezřetní a chovali se hospodárně. 
Pí. Večeřová se dotazuje na vyčištění rákosu, aby bylo vidět při vyjíždění na hlavní silnici. 
Starostka sděluje, že bylo provizorně upraveno a nyní se řeší mechanizace. 
Pí. Večeřová se dotazuje, zda budou zasílány SMS občanům o konání ZO. 
Starostka, že od příště bude zasíláno, informace o konání ZO jsou ve vývěsce a webu obce. 
Pí. Černá sdělila, že na minulém  ZO bylo řešeno vlastnictví sakrálních křížků. Navrhuje, že vzhledem k době, po kterou jsou 
sakrální křížky umístěny na obecních pozemcích, mohly být při inventarizaci nálezem vzaty do majetku obce a vznesla dotaz, 
proč takto nebylo postupováno. 
Starostka si není jista, zda je toto možné. Zatím nebyl nalezen způsob, jak toto řešit.  
Pí. Večeřová se domnívá, že nikdo nemá křížky v majetku. 
Pí. Černá zkusí zjistit další možnosti. 
 
 

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. 7. 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva 31. 8. 2015 


