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Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. 6. 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 19. 6. 2015 do 29. 
6. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava, Valach David 
Omluveni: Hamtáková Emilie, Janků Roman 
Hosté: P. Hlaváček,  M. Gazdagová, J.  Novák, J. Valachová, M. Martínek, Martínková, A. Jenšíková, J. Kašová, 
M. Kaše, I. Večeřová 
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. Dále navrhla tyto úpravy: 
do programu zařadit bod: „Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
z Fondu podpory dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015“ 
a vyřadit bod „Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí“, který připravoval dnes 
omluvený p. Janků a ponechat na příští zasedání ZO 
  
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Informace o napojování lokality PR na kanalizaci 
6. Projednání a schválení způsobu financování Osadního výboru 
7. Projednání a schválení žádosti Osadního výboru o poskytnutí individuální dotace 
8. Projednání a schválení úpravy dokumentu „ Podmínky napojení veřejná splašková kanalizace“ 
9. Projednání a schválení žádosti p. Fiedlera o umožnění vstupu a užívání pozemků jako přístupové cesty 
10. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na škody vzniklé agresivním útokem 
11. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2014 
13. Projednání opětovné žádosti ŘSD o kácení topolu na parc.č. 615, k.ú. Nová Ves II 
14. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace kostela sv. Martina 
15. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 

dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
16. Diskuze 
17. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

     
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Černá 

 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Vzhledem k tomu, že ověřovatelka zápisu paní Hamtáková je z dnešního zasedání omluvena, navrhuje starostka 
stanovit k ověření dnešního zápisu paní Apltauerovou. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodává jiný návrh, dává hlasovat. 
 



 
 
Návrh usnesení č. 3: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje ověřovatelku dnešního zápisu pí. Blanku Apltauerovou: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Apltauerová 

 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
4. Informace o činnosti OÚ 
- na podnět p. Duška byl pokácen náletový strom, který bránil ve výhledu při výjezdu z lokality LAP Invest 
- majitelka pí. Malčevová byla požádána, aby lépe zajistila plot proti útoku psa  
- došlo k jednání se členy TJ Traverza ohledně ukládání posekané trávy, byla odvezena a nově je ukládána na jižní 

straně hřiště 
- panu Janků byly zaslány požadované nahrávky ze zasedání konaného dne 30. 3.  a 20. 4. t. r. 
- starostka zpracovala a odeslala žádost o dotaci na restaurování třech sakrálních staveb na MMR 
- při přípravě žádosti o dotaci na doplnění antukového hřiště vyšlo najevo, že vhodnější by bylo multifunkční hřiště, ale 

problém je s vlastnictvím pozemků, které hřiště lemují, žádost nebyla podána 
- starostka navrhuje pro lepší mobilitu nákup traktůrku se sekáním a valníčkem, využití bude i při poruše čerpadla 

kanalizace, v září navštíví předváděcí akci pro obce, kde budou zjištěny technické a finanční podmínky o nákupu 
rozhodne ZO 

- byla obdržena odpověď od MV (dotaz na podnět pí. Večeřové). Není v rozporu se zákonem uvedení zástupce starosty 
na internetových stránkách    

-  pí. Aplatuerová informuje o akci Vítání občánků :  zúčastnili se  všichni pozvaní 
- zlomyslné poškození herního prvku bylo oznámeno policii. Za informace, které by vedly k dopadení pachatele dají 

soukromé osoby pí. Nováková, pí. Hamtáková a p. Valach odměnu. Náklady na opravu budou cca 6 000 Kč. 
-  pí. Černá podala  informaci o zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2015. KV kontroloval plnění usnesení ZO od 

ustavujícího zasedání. Usnesení byla plněna, pouze KV doporučuje ZO, aby znovu projednalo usnesení č. 7 ze 
zasedání konaného 15. 12. 2014 a vyzvalo zástupce dobrovolných hasičů k podání informace ohledně dalšího postupu 
rekonstrukce hasičské zbrojnice z dotace Středočeského kraje 

 Dále informovala, že občanka obce pí. Gazdagová poslala na kontrolní výbor žádost o poskytnutí informací o 
poskytnutých finančních darech starostce obce z roku 2014 a 2015. Na příštím zasedání bude podána zpráva týkající 
se této žádosti. 

- AZ Elektrostav předložil porovnání geometrických plánů umístění sloupů před stavbou a po stavbě (chodník směrem 
k trati). Odchylka je v normě, je splněna podmínka 3.tř. přesnosti. Starostka navrhuje podat námitku, že byla snížena 
průchodnost. Na dotaz paní Gazdagové starostka informovala, že obec není majitelem pozemku, investorem je ČEZ, 
obec se vyjádřila ke stavebnímu povolení  

-  někteří občané Rostoklat se zúčastnili petice o prodloužení vlakové linky S7 do Českého Brodu. Návrh byl 
akceptován, ale vlak bude obcí Rostoklaty a Tuklaty pouze projíždět. Starostka společně s dotčenými starosty podali 
námitku, není důvod, aby se osobní vlak v předposlední a poslední stanici měnil na spěšný. Dnes jednali se starostou 
Tuklat na Středočeském kraji 

-  k 30. 6. 2015 se paní Emílie Hamtáková vzdává mandátu zastupitele obce. Od 1. 7. 2015 mandát vzniká náhradníku p. 
Lukáši Kmochovi 

 
5. Informace o napojování lokality PR na kanalizaci 
V červnu se konala schůze občanů této lokality se starostkou, zastupitelkami Apltauerovou a Šermauerovou a Ing. 
Hlavatým. Do 22. 6. byl termín nahlášení zájemců o napojení. Je přihlášeno 13 žádostí o napojení. Kontakty předala 
starostka p. Junkovi (firma Řehoř). Není podmínkou realizace od této firmy, ale je nutné dodržet „ Podmínky napojení 
veřejné splaškové kanalizace“.  
Pí. Černá dala podnět ke zvážení ZO, aby toto napojení zrealizovala obec (nikoliv jednotlivci). Jedním z důvodů je, že 
obec je plátce DPH. U stavebních prací je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, tj. vyfakturované plnění 
by bylo bez DPH a investice pořízena levněji. Občané by uhradili finanční příspěvek, na investiční činnost, který je i 
osvobozen od daně z příjmu. Navrhuje např. 40 000 Kč. Realizace by byla ucelená, pod dozorem obce a finančně 
výhodnější. 
Starostka: tento podnět je podáván pozdě, chybí detailní podklady a vyjádření dalších účastníků. Starostka žádá o 
detailnější podklad, dle cenové nabídky zvážit výši příspěvku a navrhuje projednání na příštím zastupitelstvu. Zatím se 
budeme držet schváleného postupu. 
 
 
6. Projednání a schválení způsobu financování Osadního výboru 
OV podal žádost o zvýšení příspěvku na sekání trávy na úroveň místních spolků, tj. 10 000 Kč/rok. Vzhledem k tomu, 
že někteří spoluobčané a zastupitelé napadají činnost starostky a podávají podněty k vyšším státním organizacím a 
vzhledem k pochybnostem o správnosti financování OV, oslovila starostka MV a MF. Z jejich stanoviska vyplývá, že 
obec nemůže poskytovat OV žádné příspěvky, žádné dotace. Výdaje OV se hradí jako jiný výdaj obce a musí být 
doloženy dokladem (faktura, paragon).  Další možný způsob financování je vyplacení peněžního plnění fyzické osobě, 
která není členem ZO a je členem jiného výboru dle § 84 písm. u), zák.č. 128/2000 Sb.. Starostka navrhuje revokovat 
usnesení č. 4 z 20. 4. 2015 pro vyplacení 6 000 Kč OV na činnost a za dosud odvedenou práci vyplatit předsedkyni OV 
3 000 Kč dle § 84 písm. u), zákona č. 128/2000 Sb. Dále se dotazuje pí. Večeřové, zda za těchto podmínek bude OV 
dále pečovat o zeleň. Pí. Večeřová souhlasí, aby péči o zeleň v Nové Vsi II, převzala od 1.7.2015 obec a požaduje, aby 
sekání trávy bylo prováděno pravidelně a bez urgencí. Starostka dále na dotaz p. Martínka informuje, že obec má 1 
stálého zaměstnance a přes sezónu zaměstnává 1 pracovníka z nabídky úřadu práce.  
Pí. Gazdagová se dotazuje, kdo přiděluje a kontroluje práci těchto zaměstnanců.  



Starostka: práci přiděluje p. Dobřanský. V rámci svých možností provádí i kontrolu osobně. 
 
Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje revokaci usnesení ZO č. 4 ze dne  20. 4. 2015 ve vyplacení 6 000 Kč 
pro OV:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty  schvaluje vyplacení finančního plnění ve výši 3 000 Kč předsedkyni OV Ivaně 
Večeřové dle § 84 u) zákona č. 128/2000 Sb.:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 
7. Projednání a schválení žádosti Osadního výboru o poskytnutí individuální dotace 
 
Návrh usnesení č. 6:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje finanční limit nákladů Osadnímu výboru na akci „Těšíme se na léto“ 
ve výši 3 000 Kč: 

  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
8. Projednání a schválení úpravy dokumentu „ Podmínky napojení veřejné splaškové kanalizace“  
Starostka do dokumentu navrhuje vložení výjimky pro lokalitu PR. Výjimka je oprávněná, jelikož pro lokalitu jsou 
příslušné podmínky splněny a je vydáno Rozhodnutí pro předčasné užívání s platností do 31. 5. 2016.  
 
Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje o aktualizaci č. 1 „Podmínek napojení veřejné splaškové kanalizace 
obce Rostoklaty“: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
9. Projednání a schválení žádosti p. Fiedlera o umožnění vstupu a užívání pozemků jako přístupové cesty 
P. Fidler požaduje souhlas s umožněním a užíváním pozemků jako přístupové cesty pro žádost o hypoteční úvěr. 
Souhlas nezakládá právo k výlučnému užívání žadatele. Dále nezakládá právo požadovat po obci správu pozemku jako 
údržbu komunikace a případnou škodu, která by užíváním vznikla, je žadatel povinen uhradit.   
 
Návrh usnesení č. 8: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty souhlasí s umožněním  vstupu a užívání pozemků 10/3 a 587, k.ú. Nová Ves II 
jako přístupové cesty na pozemek parc.č. 19/24: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
10. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na škody vzniklé agresivním útokem 
Došlo k agresivnímu útoku místního občana na osobu i majetek. Poškozená utrpěla materiální i psychickou újmu. 
V napadeném domě žije i matka s 6 měsíčním dítětem. Škoda je dle poškozené vyčíslena přibližně na 38 500 Kč. 
Rodina L. Škopové není dlužníkem obce. Starostka navrhuje vyjádřit podporu rodině a vyplatit finanční dar 20 000 Kč 
na pokrytí vzniklých škod. 

 
Návrh usnesení č. 9: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vyplacení finančního daru L. Škopové ve výši 20 000 Kč: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Obdobně byla poškozena i pí. Abrahámová. Škoda není tak velká, vznikla psychická újma, v době útoku byly v domě 
malé děti. Starostka navrhuje odpustit platbu za komunální odpad v roce 2016 za 2 osoby.  
 



Návrh usnesení č. 10: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje odpuštění platby za komunální odpad v roce 2016 za 2 osoby týkající 
se rodiny Abráhámové: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
11. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV 
 
P. Hamták podal žádost o poskytnutí finančního daru na DČOV. Pan Petr Hamták je vlastníkem domu Rostoklaty č.p. 
87, dům je za železniční tratí. Při zpracování PD na kanalizaci obce, vyšlo najevo, že napojení tohoto (jediného) domu 
za tratí by navýšilo náklady stavby natolik, že by obec nesplnila stanovené limity SZIF. Pokud by rodina trvala na 
zahrnutí do projektu obce, s největší pravděpodobností by obec dotaci nezískala. 
Rodina pana Hamtáka si uvědomovala, že zájem obce je vyšší než jejich osobní zájem. Tím, že dům  č.p. 87 nebyl 
napojen na tlakovou kanalizaci nedošlo ke zhodnocení nemovitosti. Napojení nemovitosti v budoucnu nebude technicky 
možné.  
Rodina vyřešila tuto situaci domácí ČOV s nákladem 72 000 Kč. Starostka navrhuje jako kompenzaci za nepřipojení ke 
kanalizaci poskytnutí finančního daru 30 000 Kč. 
Diskuse: 
Pí. Černá navrhuje nižší částku 
Pí. Albrechtová navrhuje uhradit p. Hamtákovi z rozpočtu obce 50 % pořizovací ceny DČOV.  
P. Martínek se dotazuje, proč není přístup rovnocenný. Občanům v lokalitě PR je finanční příspěvek na stejnou věc  
schválen 10 000 Kč. 
P. Hušner vysvětluje z technického pohledu neproveditelnost pro rodinu Hamtákovou a navrhuje finanční dar 80 % 
pořizovací ceny DČOV. 
 
Návrh usnesení č. 11: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 30 000 Kč: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach 

Proti : Hušner, Černá Zdrželi se: Albrechtová 

 
 Usnesení č. 11 nebylo  schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 12: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 50 % z pořizovací 
ceny DČOV: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Albrechtová Proti : Černá Zdrželi se: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach, Hušner 

 
 Usnesení č. 12 nebylo schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 13: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 80 % z pořizovací 
ceny DČOV: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Hušner Proti : Černá Zdrželi se: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach, Albrechtová 

 
 Usnesení č. 13 nebylo schváleno.  
 

 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2014 
Roční kronikářský zápis 2014 byl zastupitelům zaslán a některé připomínky již byly vzneseny a zapracovány. 
 
Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Roční kronikářský zápis 2014: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
 



Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 
13. Projednání opětovné žádosti ŘSD o kácení topolu na parc. č. 615, k.ú. Nová Ves II 
Zástupci ŘSD doložili nový znalecký posudek. Závěr: jedná se o starý strom, napadený hnilobou a ohrožující 
bezpečnost silničního provozu. Doporučuje co nejrychlejší odstranění. OV nesouhlasí s posudkem a domnívá se, že by 
postačoval prořez větví, strom není v tak špatném stavu. Pí. Večeřová požaduje v případě pokácení vysazení nového 
stromu.  
 
Návrh usnesení č. 15: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje žádost ŘSD a povoluje kácení topolu na parc.č. 615, k.ú. Nová Ves 
II a stanovuje provedení náhradní výsadby: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Černá 

 
Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro VŘ mimo zákon o ZVZ elektrifikace kostela 
Zastupitelé již podmínky VŘ obdrželi. Termín dokončení je 30. 10. 2015. 
 
Návrh usnesení č. 16: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zadávací podmínky pro VŘ mimo ZVZ na elektrifikace kostela sv. 
Martina: 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 16 bylo schváleno.  

 
15. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 
dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
Dne 7. 1. 2015 byla podepsána Smlouva o dotaci ze Středočeského kraje ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice. Dotace je poskytnuta pouze na materiál a dále je podmíněna, že práce provádějí členové SDH. Starostka, 
místostarosta a nově H. Černou se setkali na přípravných schůzích se členy SDH manželi Kašovými celkem 5x , HMG 
byl předložen 17.4.2015 ( již z 2/3 neplatný ),  schůzka se starostkou, TDI a SDH se konala 27. 5. 2015, byl proveden 
zápis a stanoven termín 15. 6. 2015 zajistit vzorky fasády, soklu, technický list krytiny, oken, dveří a vjezdových vrat, 
vč. barevnosti pro jednání s NPÚ. SDH mají ZO předložit 3 nabídky ke schválení a následnému objednání. Termín 
dokončení prací je říjen 2015. 
Rozsah prací :  

výměna střešní krytiny, zateplení střechy, výměna oken, výměna 1 vstupních dveří, výměna vjezdových vrat, zateplení 
fasády, výměna klempířských prvků, příprava elektro rozvodů, elektrického vytápění.  
Realizace prací dle dotace je ze 100 % na dobrovolnické práci členů SDH, vzhledem k jejich pracovnímu vytížení, 
možnému riziku úrazu při práci a neplnění domluvených termínu navrhuji rekonstrukci z dotace nerealizovat. 

 J. Kašová – uvědomujeme neplnění HMG, probíhají přípravné práce,  
P. Kaše: má vše zajištěno a domnívá se, že je akce stále reálná. 
Starostka: navrhuje, aby p. Kaše zaslal neprodleně navrhované dodavatele a navrhovaný rozsah prací. Dle obdržených  
návrhů bude případně požádán Středočeský kraj o změnu parametrů a ZO na příštím zasedání bude jednat o návrhu 
předložených nabídek. Termín pro předložení všech podkladů stanovuje do 10. 7. 2015.  
Starostka: prioritně SDH musí prověřit závazné parametry, ev. požádat Středočeský kraj o souhlas se změnou. 
M. Hušner – navrhuje nepokračovat v přípravě dle podmínek dotace, domnívá se, že nelze akci zvládnout. Problémem 
může být volná kapacita dodavatelů. Vyjádření NPÚ může trvat 30 dnů. 
Závěr : 
Bod bude znovu projednán na ZO dne 20. 7. 2015. 
SDH ihned dodá změnu parametrů, starostka požádá Středočeský kraj o souhlas se změnou. SDH předloží do 10.7.2015 
nabídky na dodavatele. SDH zajistí schůzku s NPÚ. 
 
16. Diskuze 
Pí. Večeřová: informuje o zdařilé akci „Těšíme se na léto“, která proběhla v Nové Vsi II dne 27. 6. 2015 
Pí. Večeřová: upozorňuje na možnost pohlídat dotaci na rekonstrukci sakrálních památek, zjistila na MMR, že v dotaci 
obce chybí doložení vlastníka sakrálních staveb. Nabízí opět pomoc při získání dotace, má domluveno s ministryní 
MMR a její náměstkyní. Je podáno cca 3,5 tis. žádostí. 
Starostka: SMS zprávou poděkovala za nabídku pomoci, nabídku nepřijme. A nadále bude při získávání dotací 
postupovat standardně. Tento postup se vždy vyplatil. 
Starostka se podivuje, jak může mít soukromá osoba informace o žádostech o dotace, dokonce ještě před termínem 
ukončení podání žádostí.  
K dokladu o vlastnictví křížků starostka uvádí, že 3 sakrální stavby nejsou evidovány v majetku obce, leží na obecním 
pozemku, doklad o vlastnictví pozemku byl MMR předložen. 
Pí. Večeřová: upozorňuje na blikající maják, jehož umístění je v rozporu se zákonem. Nabízí poskytnutí stanoviska 
MD. 
Starostka: žádá o předložení zákona a §, který je porušován, požádala o vyjádření MD a odbor dopravy v Českém Brodě 
a doposud neobdržela odpověď 
Pí. Kašová: proč bude vyplacen finanční dar postiženým osobám a nepožaduje se náhrada škody po viníkovi 
Starostka: vyjádření podpory rodině, došlo k útoku na lidské hodnoty, obec přistupuje k občanům lidsky a vymáhání 
náhrady škody i přesto, že pachatel je známý, je nereálné 



 
Zasedání skončeno v 21:00 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: 10. 7. 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Jaroslava Šermauerová  ........................................... 
               Blanka Apltauerová   .......................................... 
 
Starostka:                  Radka Nováková     ........................................... 
            
 
           razítko obce 

 
 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 20. 7. 2015 
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Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. 6. 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 19. 6. 2015 do 29. 
6. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava, Valach David 
Omluveni: Hamtáková Emilie, Janků Roman 
Hosté: P. Hlaváček,  M. Gazdagová, J.  Novák, J. Valachová, M. Martínek, Martínková, A. Jenšíková, J. Kašová, 
M. Kaše, I. Večeřová 
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. Dále navrhla tyto úpravy: 
do programu zařadit bod: „Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
z Fondu podpory dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015“ 
a vyřadit bod „Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí“, který připravoval dnes 
omluvený p. Janků a ponechat na příští zasedání ZO 
  
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Informace o napojování lokality PR na kanalizaci 
6. Projednání a schválení způsobu financování Osadního výboru 
7. Projednání a schválení žádosti Osadního výboru o poskytnutí individuální dotace 
8. Projednání a schválení úpravy dokumentu „ Podmínky napojení veřejná splašková kanalizace“ 
9. Projednání a schválení žádosti p. Fiedlera o umožnění vstupu a užívání pozemků jako přístupové cesty 
10. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na škody vzniklé agresivním útokem 
11. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2014 
13. Projednání opětovné žádosti ŘSD o kácení topolu na parc.č. 615, k.ú. Nová Ves II 
14. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace kostela sv. Martina 
15. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 

dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
16. Diskuze 
17. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

     
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Černá 

 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Vzhledem k tomu, že ověřovatelka zápisu paní Hamtáková je z dnešního zasedání omluvena, navrhuje starostka 
stanovit k ověření dnešního zápisu paní Apltauerovou. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodává jiný návrh, dává hlasovat. 
 



 
 
Návrh usnesení č. 3: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje ověřovatelku dnešního zápisu pí. Blanku Apltauerovou: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Apltauerová 

 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
4. Informace o činnosti OÚ 
- na podnět p. Duška byl pokácen náletový strom, který bránil ve výhledu při výjezdu z lokality LAP Invest 
- majitelka pí. Malčevová byla požádána, aby lépe zajistila plot proti útoku psa  
- došlo k jednání se členy TJ Traverza ohledně ukládání posekané trávy, byla odvezena a nově je ukládána na jižní 

straně hřiště 
- panu Janků byly zaslány požadované nahrávky ze zasedání konaného dne 30. 3.  a 20. 4. t. r. 
- starostka zpracovala a odeslala žádost o dotaci na restaurování třech sakrálních staveb na MMR 
- při přípravě žádosti o dotaci na doplnění antukového hřiště vyšlo najevo, že vhodnější by bylo multifunkční hřiště, ale 

problém je s vlastnictvím pozemků, které hřiště lemují, žádost nebyla podána 
- starostka navrhuje pro lepší mobilitu nákup traktůrku se sekáním a valníčkem, využití bude i při poruše čerpadla 

kanalizace, v září navštíví předváděcí akci pro obce, kde budou zjištěny technické a finanční podmínky o nákupu 
rozhodne ZO 

- byla obdržena odpověď od MV (dotaz na podnět pí. Večeřové). Není v rozporu se zákonem uvedení zástupce starosty 
na internetových stránkách    

-  pí. Aplatuerová informuje o akci Vítání občánků :  zúčastnili se  všichni pozvaní 
- zlomyslné poškození herního prvku bylo oznámeno policii. Za informace, které by vedly k dopadení pachatele dají 

soukromé osoby pí. Nováková, pí. Hamtáková a p. Valach odměnu. Náklady na opravu budou cca 6 000 Kč. 
-  pí. Černá podala  informaci o zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2015. KV kontroloval plnění usnesení ZO od 

ustavujícího zasedání. Usnesení byla plněna, pouze KV doporučuje ZO, aby znovu projednalo usnesení č. 7 ze 
zasedání konaného 15. 12. 2014 a vyzvalo zástupce dobrovolných hasičů k podání informace ohledně dalšího postupu 
rekonstrukce hasičské zbrojnice z dotace Středočeského kraje 

 Dále informovala, že občanka obce pí. Gazdagová poslala na kontrolní výbor žádost o poskytnutí informací o 
poskytnutých finančních darech starostce obce z roku 2014 a 2015. Na příštím zasedání bude podána zpráva týkající 
se této žádosti. 

- AZ Elektrostav předložil porovnání geometrických plánů umístění sloupů před stavbou a po stavbě (chodník směrem 
k trati). Odchylka je v normě, je splněna podmínka 3.tř. přesnosti. Starostka navrhuje podat námitku, že byla snížena 
průchodnost. Na dotaz paní Gazdagové starostka informovala, že obec není majitelem pozemku, investorem je ČEZ, 
obec se vyjádřila ke stavebnímu povolení  

-  někteří občané Rostoklat se zúčastnili petice o prodloužení vlakové linky S7 do Českého Brodu. Návrh byl 
akceptován, ale vlak bude obcí Rostoklaty a Tuklaty pouze projíždět. Starostka společně s dotčenými starosty podali 
námitku, není důvod, aby se osobní vlak v předposlední a poslední stanici měnil na spěšný. Dnes jednali se starostou 
Tuklat na Středočeském kraji 

-  k 30. 6. 2015 se paní Emílie Hamtáková vzdává mandátu zastupitele obce. Od 1. 7. 2015 mandát vzniká náhradníku p. 
Lukáši Kmochovi 

 
5. Informace o napojování lokality PR na kanalizaci 
V červnu se konala schůze občanů této lokality se starostkou, zastupitelkami Apltauerovou a Šermauerovou a Ing. 
Hlavatým. Do 22. 6. byl termín nahlášení zájemců o napojení. Je přihlášeno 13 žádostí o napojení. Kontakty předala 
starostka p. Junkovi (firma Řehoř). Není podmínkou realizace od této firmy, ale je nutné dodržet „ Podmínky napojení 
veřejné splaškové kanalizace“.  
Pí. Černá dala podnět ke zvážení ZO, aby toto napojení zrealizovala obec (nikoliv jednotlivci). Jedním z důvodů je, že 
obec je plátce DPH. U stavebních prací je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, tj. vyfakturované plnění 
by bylo bez DPH a investice pořízena levněji. Občané by uhradili finanční příspěvek, na investiční činnost, který je i 
osvobozen od daně z příjmu. Navrhuje např. 40 000 Kč. Realizace by byla ucelená, pod dozorem obce a finančně 
výhodnější. 
Starostka: tento podnět je podáván pozdě, chybí detailní podklady a vyjádření dalších účastníků. Starostka žádá o 
detailnější podklad, dle cenové nabídky zvážit výši příspěvku a navrhuje projednání na příštím zastupitelstvu. Zatím se 
budeme držet schváleného postupu. 
 
 
6. Projednání a schválení způsobu financování Osadního výboru 
OV podal žádost o zvýšení příspěvku na sekání trávy na úroveň místních spolků, tj. 10 000 Kč/rok. Vzhledem k tomu, 
že někteří spoluobčané a zastupitelé napadají činnost starostky a podávají podněty k vyšším státním organizacím a 
vzhledem k pochybnostem o správnosti financování OV, oslovila starostka MV a MF. Z jejich stanoviska vyplývá, že 
obec nemůže poskytovat OV žádné příspěvky, žádné dotace. Výdaje OV se hradí jako jiný výdaj obce a musí být 
doloženy dokladem (faktura, paragon).  Další možný způsob financování je vyplacení peněžního plnění fyzické osobě, 
která není členem ZO a je členem jiného výboru dle § 84 písm. u), zák.č. 128/2000 Sb.. Starostka navrhuje revokovat 
usnesení č. 4 z 20. 4. 2015 pro vyplacení 6 000 Kč OV na činnost a za dosud odvedenou práci vyplatit předsedkyni OV 
3 000 Kč dle § 84 písm. u), zákona č. 128/2000 Sb. Dále se dotazuje pí. Večeřové, zda za těchto podmínek bude OV 
dále pečovat o zeleň. Pí. Večeřová souhlasí, aby péči o zeleň v Nové Vsi II, převzala od 1.7.2015 obec a požaduje, aby 
sekání trávy bylo prováděno pravidelně a bez urgencí. Starostka dále na dotaz p. Martínka informuje, že obec má 1 
stálého zaměstnance a přes sezónu zaměstnává 1 pracovníka z nabídky úřadu práce.  
Pí. Gazdagová se dotazuje, kdo přiděluje a kontroluje práci těchto zaměstnanců.  



Starostka: práci přiděluje p. Dobřanský. V rámci svých možností provádí i kontrolu osobně. 
 
Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje revokaci usnesení ZO č. 4 ze dne  20. 4. 2015 ve vyplacení 6 000 Kč 
pro OV:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty  schvaluje vyplacení finančního plnění ve výši 3 000 Kč předsedkyni OV Ivaně 
Večeřové dle § 84 u) zákona č. 128/2000 Sb.:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 
7. Projednání a schválení žádosti Osadního výboru o poskytnutí individuální dotace 
 
Návrh usnesení č. 6:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje finanční limit nákladů Osadnímu výboru na akci „Těšíme se na léto“ 
ve výši 3 000 Kč: 

  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
8. Projednání a schválení úpravy dokumentu „ Podmínky napojení veřejné splaškové kanalizace“  
Starostka do dokumentu navrhuje vložení výjimky pro lokalitu PR. Výjimka je oprávněná, jelikož pro lokalitu jsou 
příslušné podmínky splněny a je vydáno Rozhodnutí pro předčasné užívání s platností do 31. 5. 2016.  
 
Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje o aktualizaci č. 1 „Podmínek napojení veřejné splaškové kanalizace 
obce Rostoklaty“: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
9. Projednání a schválení žádosti p. Fiedlera o umožnění vstupu a užívání pozemků jako přístupové cesty 
P. Fidler požaduje souhlas s umožněním a užíváním pozemků jako přístupové cesty pro žádost o hypoteční úvěr. 
Souhlas nezakládá právo k výlučnému užívání žadatele. Dále nezakládá právo požadovat po obci správu pozemku jako 
údržbu komunikace a případnou škodu, která by užíváním vznikla, je žadatel povinen uhradit.   
 
Návrh usnesení č. 8: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty souhlasí s umožněním  vstupu a užívání pozemků 10/3 a 587, k.ú. Nová Ves II 
jako přístupové cesty na pozemek parc.č. 19/24: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
10. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na škody vzniklé agresivním útokem 
Došlo k agresivnímu útoku místního občana na osobu i majetek. Poškozená utrpěla materiální i psychickou újmu. 
V napadeném domě žije i matka s 6 měsíčním dítětem. Škoda je dle poškozené vyčíslena přibližně na 38 500 Kč. 
Rodina L. Škopové není dlužníkem obce. Starostka navrhuje vyjádřit podporu rodině a vyplatit finanční dar 20 000 Kč 
na pokrytí vzniklých škod. 

 
Návrh usnesení č. 9: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vyplacení finančního daru L. Škopové ve výši 20 000 Kč: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Obdobně byla poškozena i pí. Abrahámová. Škoda není tak velká, vznikla psychická újma, v době útoku byly v domě 
malé děti. Starostka navrhuje odpustit platbu za komunální odpad v roce 2016 za 2 osoby.  
 



Návrh usnesení č. 10: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje odpuštění platby za komunální odpad v roce 2016 za 2 osoby týkající 
se rodiny Abráhámové: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
11. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV 
 
P. Hamták podal žádost o poskytnutí finančního daru na DČOV. Pan Petr Hamták je vlastníkem domu Rostoklaty č.p. 
87, dům je za železniční tratí. Při zpracování PD na kanalizaci obce, vyšlo najevo, že napojení tohoto (jediného) domu 
za tratí by navýšilo náklady stavby natolik, že by obec nesplnila stanovené limity SZIF. Pokud by rodina trvala na 
zahrnutí do projektu obce, s největší pravděpodobností by obec dotaci nezískala. 
Rodina pana Hamtáka si uvědomovala, že zájem obce je vyšší než jejich osobní zájem. Tím, že dům  č.p. 87 nebyl 
napojen na tlakovou kanalizaci nedošlo ke zhodnocení nemovitosti. Napojení nemovitosti v budoucnu nebude technicky 
možné.  
Rodina vyřešila tuto situaci domácí ČOV s nákladem 72 000 Kč. Starostka navrhuje jako kompenzaci za nepřipojení ke 
kanalizaci poskytnutí finančního daru 30 000 Kč. 
Diskuse: 
Pí. Černá navrhuje nižší částku 
Pí. Albrechtová navrhuje uhradit p. Hamtákovi z rozpočtu obce 50 % pořizovací ceny DČOV.  
P. Martínek se dotazuje, proč není přístup rovnocenný. Občanům v lokalitě PR je finanční příspěvek na stejnou věc  
schválen 10 000 Kč. 
P. Hušner vysvětluje z technického pohledu neproveditelnost pro rodinu Hamtákovou a navrhuje finanční dar 80 % 
pořizovací ceny DČOV. 
 
Návrh usnesení č. 11: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 30 000 Kč: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach 

Proti : Hušner, Černá Zdrželi se: Albrechtová 

 
 Usnesení č. 11 nebylo  schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 12: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 50 % z pořizovací 
ceny DČOV: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Albrechtová Proti : Černá Zdrželi se: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach, Hušner 

 
 Usnesení č. 12 nebylo schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 13: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 80 % z pořizovací 
ceny DČOV: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Hušner Proti : Černá Zdrželi se: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach, Albrechtová 

 
 Usnesení č. 13 nebylo schváleno.  
 

 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2014 
Roční kronikářský zápis 2014 byl zastupitelům zaslán a některé připomínky již byly vzneseny a zapracovány. 
 
Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Roční kronikářský zápis 2014: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
 



Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 
13. Projednání opětovné žádosti ŘSD o kácení topolu na parc. č. 615, k.ú. Nová Ves II 
Zástupci ŘSD doložili nový znalecký posudek. Závěr: jedná se o starý strom, napadený hnilobou a ohrožující 
bezpečnost silničního provozu. Doporučuje co nejrychlejší odstranění. OV nesouhlasí s posudkem a domnívá se, že by 
postačoval prořez větví, strom není v tak špatném stavu. Pí. Večeřová požaduje v případě pokácení vysazení nového 
stromu.  
 
Návrh usnesení č. 15: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje žádost ŘSD a povoluje kácení topolu na parc.č. 615, k.ú. Nová Ves 
II a stanovuje provedení náhradní výsadby: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Černá 

 
Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro VŘ mimo zákon o ZVZ elektrifikace kostela 
Zastupitelé již podmínky VŘ obdrželi. Termín dokončení je 30. 10. 2015. 
 
Návrh usnesení č. 16: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zadávací podmínky pro VŘ mimo ZVZ na elektrifikace kostela sv. 
Martina: 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 16 bylo schváleno.  

 
15. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 
dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
Dne 7. 1. 2015 byla podepsána Smlouva o dotaci ze Středočeského kraje ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice. Dotace je poskytnuta pouze na materiál a dále je podmíněna, že práce provádějí členové SDH. Starostka, 
místostarosta a nově H. Černou se setkali na přípravných schůzích se členy SDH manželi Kašovými celkem 5x , HMG 
byl předložen 17.4.2015 ( již z 2/3 neplatný ),  schůzka se starostkou, TDI a SDH se konala 27. 5. 2015, byl proveden 
zápis a stanoven termín 15. 6. 2015 zajistit vzorky fasády, soklu, technický list krytiny, oken, dveří a vjezdových vrat, 
vč. barevnosti pro jednání s NPÚ. SDH mají ZO předložit 3 nabídky ke schválení a následnému objednání. Termín 
dokončení prací je říjen 2015. 
Rozsah prací :  

výměna střešní krytiny, zateplení střechy, výměna oken, výměna 1 vstupních dveří, výměna vjezdových vrat, zateplení 
fasády, výměna klempířských prvků, příprava elektro rozvodů, elektrického vytápění.  
Realizace prací dle dotace je ze 100 % na dobrovolnické práci členů SDH, vzhledem k jejich pracovnímu vytížení, 
možnému riziku úrazu při práci a neplnění domluvených termínu navrhuji rekonstrukci z dotace nerealizovat. 

 J. Kašová – uvědomujeme neplnění HMG, probíhají přípravné práce,  
P. Kaše: má vše zajištěno a domnívá se, že je akce stále reálná. 
Starostka: navrhuje, aby p. Kaše zaslal neprodleně navrhované dodavatele a navrhovaný rozsah prací. Dle obdržených  
návrhů bude případně požádán Středočeský kraj o změnu parametrů a ZO na příštím zasedání bude jednat o návrhu 
předložených nabídek. Termín pro předložení všech podkladů stanovuje do 10. 7. 2015.  
Starostka: prioritně SDH musí prověřit závazné parametry, ev. požádat Středočeský kraj o souhlas se změnou. 
M. Hušner – navrhuje nepokračovat v přípravě dle podmínek dotace, domnívá se, že nelze akci zvládnout. Problémem 
může být volná kapacita dodavatelů. Vyjádření NPÚ může trvat 30 dnů. 
Závěr : 
Bod bude znovu projednán na ZO dne 20. 7. 2015. 
SDH ihned dodá změnu parametrů, starostka požádá Středočeský kraj o souhlas se změnou. SDH předloží do 10.7.2015 
nabídky na dodavatele. SDH zajistí schůzku s NPÚ. 
 
16. Diskuze 
Pí. Večeřová: informuje o zdařilé akci „Těšíme se na léto“, která proběhla v Nové Vsi II dne 27. 6. 2015 
Pí. Večeřová: upozorňuje na možnost pohlídat dotaci na rekonstrukci sakrálních památek, zjistila na MMR, že v dotaci 
obce chybí doložení vlastníka sakrálních staveb. Nabízí opět pomoc při získání dotace, má domluveno s ministryní 
MMR a její náměstkyní. Je podáno cca 3,5 tis. žádostí. 
Starostka: SMS zprávou poděkovala za nabídku pomoci, nabídku nepřijme. A nadále bude při získávání dotací 
postupovat standardně. Tento postup se vždy vyplatil. 
Starostka se podivuje, jak může mít soukromá osoba informace o žádostech o dotace, dokonce ještě před termínem 
ukončení podání žádostí.  
K dokladu o vlastnictví křížků starostka uvádí, že 3 sakrální stavby nejsou evidovány v majetku obce, leží na obecním 
pozemku, doklad o vlastnictví pozemku byl MMR předložen. 
Pí. Večeřová: upozorňuje na blikající maják, jehož umístění je v rozporu se zákonem. Nabízí poskytnutí stanoviska 
MD. 
Starostka: žádá o předložení zákona a §, který je porušován, požádala o vyjádření MD a odbor dopravy v Českém Brodě 
a doposud neobdržela odpověď 
Pí. Kašová: proč bude vyplacen finanční dar postiženým osobám a nepožaduje se náhrada škody po viníkovi 
Starostka: vyjádření podpory rodině, došlo k útoku na lidské hodnoty, obec přistupuje k občanům lidsky a vymáhání 
náhrady škody i přesto, že pachatel je známý, je nereálné 



 
Zasedání skončeno v 21:00 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: 10. 7. 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Jaroslava Šermauerová  ........................................... 
               Blanka Apltauerová   .......................................... 
 
Starostka:                  Radka Nováková     ........................................... 
            
 
           razítko obce 

 
 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 20. 7. 2015 
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Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 29. 6. 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 19. 6. 2015 do 29. 
6. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava, Valach David 
Omluveni: Hamtáková Emilie, Janků Roman 
Hosté: P. Hlaváček,  M. Gazdagová, J.  Novák, J. Valachová, M. Martínek, Martínková, A. Jenšíková, J. Kašová, 
M. Kaše, I. Večeřová 
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. Dále navrhla tyto úpravy: 
do programu zařadit bod: „Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
z Fondu podpory dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015“ 
a vyřadit bod „Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí“, který připravoval dnes 
omluvený p. Janků a ponechat na příští zasedání ZO 
  
Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Informace o napojování lokality PR na kanalizaci 
6. Projednání a schválení způsobu financování Osadního výboru 
7. Projednání a schválení žádosti Osadního výboru o poskytnutí individuální dotace 
8. Projednání a schválení úpravy dokumentu „ Podmínky napojení veřejná splašková kanalizace“ 
9. Projednání a schválení žádosti p. Fiedlera o umožnění vstupu a užívání pozemků jako přístupové cesty 
10. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na škody vzniklé agresivním útokem 
11. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2014 
13. Projednání opětovné žádosti ŘSD o kácení topolu na parc.č. 615, k.ú. Nová Ves II 
14. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace kostela sv. Martina 
15. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 

dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
16. Diskuze 
17. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

     
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 25. 5. 2015: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Černá 

 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Vzhledem k tomu, že ověřovatelka zápisu paní Hamtáková je z dnešního zasedání omluvena, navrhuje starostka 
stanovit k ověření dnešního zápisu paní Apltauerovou. Vzhledem k tomu, že nikdo nepodává jiný návrh, dává hlasovat. 
 



 
 
Návrh usnesení č. 3: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje ověřovatelku dnešního zápisu pí. Blanku Apltauerovou: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Apltauerová 

 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
4. Informace o činnosti OÚ 
- na podnět p. Duška byl pokácen náletový strom, který bránil ve výhledu při výjezdu z lokality LAP Invest 
- majitelka pí. Malčevová byla požádána, aby lépe zajistila plot proti útoku psa  
- došlo k jednání se členy TJ Traverza ohledně ukládání posekané trávy, byla odvezena a nově je ukládána na jižní 

straně hřiště 
- panu Janků byly zaslány požadované nahrávky ze zasedání konaného dne 30. 3.  a 20. 4. t. r. 
- starostka zpracovala a odeslala žádost o dotaci na restaurování třech sakrálních staveb na MMR 
- při přípravě žádosti o dotaci na doplnění antukového hřiště vyšlo najevo, že vhodnější by bylo multifunkční hřiště, ale 

problém je s vlastnictvím pozemků, které hřiště lemují, žádost nebyla podána 
- starostka navrhuje pro lepší mobilitu nákup traktůrku se sekáním a valníčkem, využití bude i při poruše čerpadla 

kanalizace, v září navštíví předváděcí akci pro obce, kde budou zjištěny technické a finanční podmínky o nákupu 
rozhodne ZO 

- byla obdržena odpověď od MV (dotaz na podnět pí. Večeřové). Není v rozporu se zákonem uvedení zástupce starosty 
na internetových stránkách    

-  pí. Aplatuerová informuje o akci Vítání občánků :  zúčastnili se  všichni pozvaní 
- zlomyslné poškození herního prvku bylo oznámeno policii. Za informace, které by vedly k dopadení pachatele dají 

soukromé osoby pí. Nováková, pí. Hamtáková a p. Valach odměnu. Náklady na opravu budou cca 6 000 Kč. 
-  pí. Černá podala  informaci o zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2015. KV kontroloval plnění usnesení ZO od 

ustavujícího zasedání. Usnesení byla plněna, pouze KV doporučuje ZO, aby znovu projednalo usnesení č. 7 ze 
zasedání konaného 15. 12. 2014 a vyzvalo zástupce dobrovolných hasičů k podání informace ohledně dalšího postupu 
rekonstrukce hasičské zbrojnice z dotace Středočeského kraje 

 Dále informovala, že občanka obce pí. Gazdagová poslala na kontrolní výbor žádost o poskytnutí informací o 
poskytnutých finančních darech starostce obce z roku 2014 a 2015. Na příštím zasedání bude podána zpráva týkající 
se této žádosti. 

- AZ Elektrostav předložil porovnání geometrických plánů umístění sloupů před stavbou a po stavbě (chodník směrem 
k trati). Odchylka je v normě, je splněna podmínka 3.tř. přesnosti. Starostka navrhuje podat námitku, že byla snížena 
průchodnost. Na dotaz paní Gazdagové starostka informovala, že obec není majitelem pozemku, investorem je ČEZ, 
obec se vyjádřila ke stavebnímu povolení  

-  někteří občané Rostoklat se zúčastnili petice o prodloužení vlakové linky S7 do Českého Brodu. Návrh byl 
akceptován, ale vlak bude obcí Rostoklaty a Tuklaty pouze projíždět. Starostka společně s dotčenými starosty podali 
námitku, není důvod, aby se osobní vlak v předposlední a poslední stanici měnil na spěšný. Dnes jednali se starostou 
Tuklat na Středočeském kraji 

-  k 30. 6. 2015 se paní Emílie Hamtáková vzdává mandátu zastupitele obce. Od 1. 7. 2015 mandát vzniká náhradníku p. 
Lukáši Kmochovi 

 
5. Informace o napojování lokality PR na kanalizaci 
V červnu se konala schůze občanů této lokality se starostkou, zastupitelkami Apltauerovou a Šermauerovou a Ing. 
Hlavatým. Do 22. 6. byl termín nahlášení zájemců o napojení. Je přihlášeno 13 žádostí o napojení. Kontakty předala 
starostka p. Junkovi (firma Řehoř). Není podmínkou realizace od této firmy, ale je nutné dodržet „ Podmínky napojení 
veřejné splaškové kanalizace“.  
Pí. Černá dala podnět ke zvážení ZO, aby toto napojení zrealizovala obec (nikoliv jednotlivci). Jedním z důvodů je, že 
obec je plátce DPH. U stavebních prací je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, tj. vyfakturované plnění 
by bylo bez DPH a investice pořízena levněji. Občané by uhradili finanční příspěvek, na investiční činnost, který je i 
osvobozen od daně z příjmu. Navrhuje např. 40 000 Kč. Realizace by byla ucelená, pod dozorem obce a finančně 
výhodnější. 
Starostka: tento podnět je podáván pozdě, chybí detailní podklady a vyjádření dalších účastníků. Starostka žádá o 
detailnější podklad, dle cenové nabídky zvážit výši příspěvku a navrhuje projednání na příštím zastupitelstvu. Zatím se 
budeme držet schváleného postupu. 
 
 
6. Projednání a schválení způsobu financování Osadního výboru 
OV podal žádost o zvýšení příspěvku na sekání trávy na úroveň místních spolků, tj. 10 000 Kč/rok. Vzhledem k tomu, 
že někteří spoluobčané a zastupitelé napadají činnost starostky a podávají podněty k vyšším státním organizacím a 
vzhledem k pochybnostem o správnosti financování OV, oslovila starostka MV a MF. Z jejich stanoviska vyplývá, že 
obec nemůže poskytovat OV žádné příspěvky, žádné dotace. Výdaje OV se hradí jako jiný výdaj obce a musí být 
doloženy dokladem (faktura, paragon).  Další možný způsob financování je vyplacení peněžního plnění fyzické osobě, 
která není členem ZO a je členem jiného výboru dle § 84 písm. u), zák.č. 128/2000 Sb.. Starostka navrhuje revokovat 
usnesení č. 4 z 20. 4. 2015 pro vyplacení 6 000 Kč OV na činnost a za dosud odvedenou práci vyplatit předsedkyni OV 
3 000 Kč dle § 84 písm. u), zákona č. 128/2000 Sb. Dále se dotazuje pí. Večeřové, zda za těchto podmínek bude OV 
dále pečovat o zeleň. Pí. Večeřová souhlasí, aby péči o zeleň v Nové Vsi II, převzala od 1.7.2015 obec a požaduje, aby 
sekání trávy bylo prováděno pravidelně a bez urgencí. Starostka dále na dotaz p. Martínka informuje, že obec má 1 
stálého zaměstnance a přes sezónu zaměstnává 1 pracovníka z nabídky úřadu práce.  
Pí. Gazdagová se dotazuje, kdo přiděluje a kontroluje práci těchto zaměstnanců.  



Starostka: práci přiděluje p. Dobřanský. V rámci svých možností provádí i kontrolu osobně. 
 
Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje revokaci usnesení ZO č. 4 ze dne  20. 4. 2015 ve vyplacení 6 000 Kč 
pro OV:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty  schvaluje vyplacení finančního plnění ve výši 3 000 Kč předsedkyni OV Ivaně 
Večeřové dle § 84 u) zákona č. 128/2000 Sb.:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 
7. Projednání a schválení žádosti Osadního výboru o poskytnutí individuální dotace 
 
Návrh usnesení č. 6:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje finanční limit nákladů Osadnímu výboru na akci „Těšíme se na léto“ 
ve výši 3 000 Kč: 

  
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
8. Projednání a schválení úpravy dokumentu „ Podmínky napojení veřejné splaškové kanalizace“  
Starostka do dokumentu navrhuje vložení výjimky pro lokalitu PR. Výjimka je oprávněná, jelikož pro lokalitu jsou 
příslušné podmínky splněny a je vydáno Rozhodnutí pro předčasné užívání s platností do 31. 5. 2016.  
 
Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje o aktualizaci č. 1 „Podmínek napojení veřejné splaškové kanalizace 
obce Rostoklaty“: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
9. Projednání a schválení žádosti p. Fiedlera o umožnění vstupu a užívání pozemků jako přístupové cesty 
P. Fidler požaduje souhlas s umožněním a užíváním pozemků jako přístupové cesty pro žádost o hypoteční úvěr. 
Souhlas nezakládá právo k výlučnému užívání žadatele. Dále nezakládá právo požadovat po obci správu pozemku jako 
údržbu komunikace a případnou škodu, která by užíváním vznikla, je žadatel povinen uhradit.   
 
Návrh usnesení č. 8: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty souhlasí s umožněním  vstupu a užívání pozemků 10/3 a 587, k.ú. Nová Ves II 
jako přístupové cesty na pozemek parc.č. 19/24: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
10. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na škody vzniklé agresivním útokem 
Došlo k agresivnímu útoku místního občana na osobu i majetek. Poškozená utrpěla materiální i psychickou újmu. 
V napadeném domě žije i matka s 6 měsíčním dítětem. Škoda je dle poškozené vyčíslena přibližně na 38 500 Kč. 
Rodina L. Škopové není dlužníkem obce. Starostka navrhuje vyjádřit podporu rodině a vyplatit finanční dar 20 000 Kč 
na pokrytí vzniklých škod. 

 
Návrh usnesení č. 9: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vyplacení finančního daru L. Škopové ve výši 20 000 Kč: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Obdobně byla poškozena i pí. Abrahámová. Škoda není tak velká, vznikla psychická újma, v době útoku byly v domě 
malé děti. Starostka navrhuje odpustit platbu za komunální odpad v roce 2016 za 2 osoby.  
 



Návrh usnesení č. 10: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje odpuštění platby za komunální odpad v roce 2016 za 2 osoby týkající 
se rodiny Abráhámové: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
11. Projednání a schválení vyplacení finančního daru na pořízení DČOV 
 
P. Hamták podal žádost o poskytnutí finančního daru na DČOV. Pan Petr Hamták je vlastníkem domu Rostoklaty č.p. 
87, dům je za železniční tratí. Při zpracování PD na kanalizaci obce, vyšlo najevo, že napojení tohoto (jediného) domu 
za tratí by navýšilo náklady stavby natolik, že by obec nesplnila stanovené limity SZIF. Pokud by rodina trvala na 
zahrnutí do projektu obce, s největší pravděpodobností by obec dotaci nezískala. 
Rodina pana Hamtáka si uvědomovala, že zájem obce je vyšší než jejich osobní zájem. Tím, že dům  č.p. 87 nebyl 
napojen na tlakovou kanalizaci nedošlo ke zhodnocení nemovitosti. Napojení nemovitosti v budoucnu nebude technicky 
možné.  
Rodina vyřešila tuto situaci domácí ČOV s nákladem 72 000 Kč. Starostka navrhuje jako kompenzaci za nepřipojení ke 
kanalizaci poskytnutí finančního daru 30 000 Kč. 
Diskuse: 
Pí. Černá navrhuje nižší částku 
Pí. Albrechtová navrhuje uhradit p. Hamtákovi z rozpočtu obce 50 % pořizovací ceny DČOV.  
P. Martínek se dotazuje, proč není přístup rovnocenný. Občanům v lokalitě PR je finanční příspěvek na stejnou věc  
schválen 10 000 Kč. 
P. Hušner vysvětluje z technického pohledu neproveditelnost pro rodinu Hamtákovou a navrhuje finanční dar 80 % 
pořizovací ceny DČOV. 
 
Návrh usnesení č. 11: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 30 000 Kč: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach 

Proti : Hušner, Černá Zdrželi se: Albrechtová 

 
 Usnesení č. 11 nebylo  schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 12: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 50 % z pořizovací 
ceny DČOV: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Albrechtová Proti : Černá Zdrželi se: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach, Hušner 

 
 Usnesení č. 12 nebylo schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 13: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poskytnutí finančního daru P. Hamtákovi ve výši 80 % z pořizovací 
ceny DČOV: 
 
Výsledek hlasování: Pro: Hušner Proti : Černá Zdrželi se: Apltauerová, 

Šermauerová,  
Nováková,  
Valach, Albrechtová 

 
 Usnesení č. 13 nebylo schváleno.  
 

 
12. Projednání a schválení Ročního kronikářského zápisu 2014 
Roční kronikářský zápis 2014 byl zastupitelům zaslán a některé připomínky již byly vzneseny a zapracovány. 
 
Návrh usnesení č. 14: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Roční kronikářský zápis 2014: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
 



Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 
13. Projednání opětovné žádosti ŘSD o kácení topolu na parc. č. 615, k.ú. Nová Ves II 
Zástupci ŘSD doložili nový znalecký posudek. Závěr: jedná se o starý strom, napadený hnilobou a ohrožující 
bezpečnost silničního provozu. Doporučuje co nejrychlejší odstranění. OV nesouhlasí s posudkem a domnívá se, že by 
postačoval prořez větví, strom není v tak špatném stavu. Pí. Večeřová požaduje v případě pokácení vysazení nového 
stromu.  
 
Návrh usnesení č. 15: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schvaluje žádost ŘSD a povoluje kácení topolu na parc.č. 615, k.ú. Nová Ves 
II a stanovuje provedení náhradní výsadby: 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti : 0 Zdrželi se: Černá 

 
Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro VŘ mimo zákon o ZVZ elektrifikace kostela 
Zastupitelé již podmínky VŘ obdrželi. Termín dokončení je 30. 10. 2015. 
 
Návrh usnesení č. 16: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zadávací podmínky pro VŘ mimo ZVZ na elektrifikace kostela sv. 
Martina: 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 16 bylo schváleno.  

 
15. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory 
dobrovolných hasičů, ev.č. 3744/KHT/2015 
Dne 7. 1. 2015 byla podepsána Smlouva o dotaci ze Středočeského kraje ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice. Dotace je poskytnuta pouze na materiál a dále je podmíněna, že práce provádějí členové SDH. Starostka, 
místostarosta a nově H. Černou se setkali na přípravných schůzích se členy SDH manželi Kašovými celkem 5x , HMG 
byl předložen 17.4.2015 ( již z 2/3 neplatný ),  schůzka se starostkou, TDI a SDH se konala 27. 5. 2015, byl proveden 
zápis a stanoven termín 15. 6. 2015 zajistit vzorky fasády, soklu, technický list krytiny, oken, dveří a vjezdových vrat, 
vč. barevnosti pro jednání s NPÚ. SDH mají ZO předložit 3 nabídky ke schválení a následnému objednání. Termín 
dokončení prací je říjen 2015. 
Rozsah prací :  

výměna střešní krytiny, zateplení střechy, výměna oken, výměna 1 vstupních dveří, výměna vjezdových vrat, zateplení 
fasády, výměna klempířských prvků, příprava elektro rozvodů, elektrického vytápění.  
Realizace prací dle dotace je ze 100 % na dobrovolnické práci členů SDH, vzhledem k jejich pracovnímu vytížení, 
možnému riziku úrazu při práci a neplnění domluvených termínu navrhuji rekonstrukci z dotace nerealizovat. 

 J. Kašová – uvědomujeme neplnění HMG, probíhají přípravné práce,  
P. Kaše: má vše zajištěno a domnívá se, že je akce stále reálná. 
Starostka: navrhuje, aby p. Kaše zaslal neprodleně navrhované dodavatele a navrhovaný rozsah prací. Dle obdržených  
návrhů bude případně požádán Středočeský kraj o změnu parametrů a ZO na příštím zasedání bude jednat o návrhu 
předložených nabídek. Termín pro předložení všech podkladů stanovuje do 10. 7. 2015.  
Starostka: prioritně SDH musí prověřit závazné parametry, ev. požádat Středočeský kraj o souhlas se změnou. 
M. Hušner – navrhuje nepokračovat v přípravě dle podmínek dotace, domnívá se, že nelze akci zvládnout. Problémem 
může být volná kapacita dodavatelů. Vyjádření NPÚ může trvat 30 dnů. 
Závěr : 
Bod bude znovu projednán na ZO dne 20. 7. 2015. 
SDH ihned dodá změnu parametrů, starostka požádá Středočeský kraj o souhlas se změnou. SDH předloží do 10.7.2015 
nabídky na dodavatele. SDH zajistí schůzku s NPÚ. 
 
16. Diskuze 
Pí. Večeřová: informuje o zdařilé akci „Těšíme se na léto“, která proběhla v Nové Vsi II dne 27. 6. 2015 
Pí. Večeřová: upozorňuje na možnost pohlídat dotaci na rekonstrukci sakrálních památek, zjistila na MMR, že v dotaci 
obce chybí doložení vlastníka sakrálních staveb. Nabízí opět pomoc při získání dotace, má domluveno s ministryní 
MMR a její náměstkyní. Je podáno cca 3,5 tis. žádostí. 
Starostka: SMS zprávou poděkovala za nabídku pomoci, nabídku nepřijme. A nadále bude při získávání dotací 
postupovat standardně. Tento postup se vždy vyplatil. 
Starostka se podivuje, jak může mít soukromá osoba informace o žádostech o dotace, dokonce ještě před termínem 
ukončení podání žádostí.  
K dokladu o vlastnictví křížků starostka uvádí, že 3 sakrální stavby nejsou evidovány v majetku obce, leží na obecním 
pozemku, doklad o vlastnictví pozemku byl MMR předložen. 
Pí. Večeřová: upozorňuje na blikající maják, jehož umístění je v rozporu se zákonem. Nabízí poskytnutí stanoviska 
MD. 
Starostka: žádá o předložení zákona a §, který je porušován, požádala o vyjádření MD a odbor dopravy v Českém Brodě 
a doposud neobdržela odpověď 
Pí. Kašová: proč bude vyplacen finanční dar postiženým osobám a nepožaduje se náhrada škody po viníkovi 
Starostka: vyjádření podpory rodině, došlo k útoku na lidské hodnoty, obec přistupuje k občanům lidsky a vymáhání 
náhrady škody i přesto, že pachatel je známý, je nereálné 



 
Zasedání skončeno v 21:00 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: 10. 7. 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Jaroslava Šermauerová  ........................................... 
               Blanka Apltauerová   .......................................... 
 
Starostka:                  Radka Nováková     ........................................... 
            
 
           razítko obce 

 
 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 20. 7. 2015 


