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 Zápis 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 31. 8. 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“).  
ZASEDÁNÍ SE NAHRÁVÁ a ZVE ŘEJŇUJE NA WEBU OBCE. 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 21. 8. 2015 do 31. 8. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Dále starostka přestavila nového člena Ing. Lukáše Kmocha, který nahrazuje pí. Hamtákovou. 
 
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Kmoch Lukáš, Janků Roman, Nováková Radka, 
Šermauerová Jaroslava, Valach David 
 
Hosté: Gazdagová, Jenšíková, Albrecht, Novák, Konečný, Večeřová, Vomáčková, Brožek, Valachová, Lukáš 
 

2.  Schválení programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou 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. 7. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Doplnění člena finančního výboru 
6. Projednání a schválení spolupráce na VŘ s JUDr. Němečkovou 
7. Projednání a schválení výsledků VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace 
8. Projednání a schválení zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele kanalizace v lokalitě PR, návrh SoD a vyhlášení VŘ 
9. Projednání postupu čerpání dotace na obnovu hasičské zbrojnice   
10. Projednání Sdělení Ministerstva vnitra 
11. Projednání a schválení žádosti vzhledu RD parc. č. 406/74, kú. Rostoklaty 
12. Projednání a schválení rozšíření sběru separovaného odpadu 
13. Projednání a schválení Záměru č. 1/2015 o prodeji části poz. Parc .č. st 31 a 462, kú NV II 
14. Revokace usnesení č. 5 z 20. 4. 2015 o zřízení brokové střelnice parc.č. 561 NV II 
15. Projednání a schválení zřízení stálé brokové střelnice parc. č. 561 a 557 NV II 
16. Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí   
17. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
18. Diskuze 
19. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 20. 7. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 20. 7. 2015: 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Janků, Kmoch 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- KÚ zamítl žádost o dotaci na výměnu oken budovy Obecního úřadu pro nedostatek finančních prostředků 
- proběhlo geodetické zaměření, které bylo nutné pro výstavu nových chodníků v Rostoklatech a Nové Vsi II, Ing. Sobol zpracoval 
projekt, který je zveřejněn na webu obce, dále je možnost seznámení s tištěnou podobou v kanceláři, rovněž bude zveřejněn ve 
Zvěstovateli. Případné námitky mohou občané podávat do 25. 9. 2015. Oprávněné připomínky budou zapracovány a následně 
budou požádány dotčené organizace o souhlas s realizací 
- v Nové Vsi II byl pokácen odbornou firmou topol, jehož stav odpovídal znaleckému posudku, jednalo se o velmi nebezpečný 
strom 



- H. Černá a R. Janků předložili návrhy dokumentů týkající se výběrového řízení a smlouvy o dílo k dostavbě kanalizace v lokalitě 
PR, starostka s p. Hlavatým zadala firmě Recprojekt zpracování projektové a technické dokumentace včetně výkazu – výměr 
- starostka připravuje podklady pro čerpání dotace pro záchranu architektonického dědictví na pokračování restaurování interiéru 
kostela 
- ČEZ Distribuce bude bourat trafostanici u čp. 74 a bude stavět novou u hřiště.  
Zastupitelé nemají dotaz, doplnění či připomínku k výše uvedených informacím.  
Starostka konstatuje, že informace berou členové ZO na vědomí 
 
5. Doplnění člena finančního výboru 
Po odstoupení pí. Hamtákové se uvolnilo místo člena finančního výboru. Starostka navrhuje složení: předseda Blanka Apltauerová, 
členové Ing Lukáš Kmoch, Jiřina Potzová. Další návrhy nebyly podány.  
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje doplnění a nové složení finančního výboru: předseda – Blanka Apltauerová, členové: 
Ing. Lukáš Kmoch, Jiřina Potzová: 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Apltauerová, 
Kmoch 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení spolupráce na VŘ s JUDr. Němečkovou 
Starostka navrhuje a doporučuje na výběrová řízení spolupráci s JUDR. Němečkovou. Již se spolu sešly a JUDR. Němečkové 
zaslala podklady na výběrové řízení k  dostavbě kanalizace v lokalitě PR. JUDr. Němečková spolupracuje s okolními obcemi, tj. 
Břežany II, Tismice a Tuklaty. Odměna za spolupráci v této oblasti činí cca 15 000 Kč.  
H.Černá se dotazuje, zda se uvažuje o spolupráci i v budoucnu při VŘ, spolupráce se jí zdá zbytečná. 
Starostka reaguje, zastupitelé nemají právní vzdělání a spoluprací s odborníkem chrání sebe i obec. 
P. Janků se dotazuje, zda paní doktorka je specialistka na výběrová řízení.  
Starostka sděluje, že spolupracuje i s ostatními okolními obcemi a zaměřuje se na VŘ. 
 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje spolupráci s JUDr. Němečkovou na VŘ na kanalizace obce v lokalitě PR a pověřuje 
starostku vystavením objednávky:  

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení výsledků VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace 
Starostka informuje o proběhlém VŘ na elektrifikaci kostela s cenovým limitem 440 000 Kč bez DPH. Zastupitelům byl zaslán 
protokol z otevírání obálek. Nabídku zpracovaly a zaslaly firmy: SYZA s.r.o. z Třebíče a ELEKTROPLUS , s.r.o. z Brna. Levnější 
nabídku ve výši 430 615,50 Kč bez DPH předložila firma ELEKTROPLUS , s.r.o. z Brna. Kontrolu rozpočtů provedl projektant. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje výsledky VŘ mimo zákon o ZVZ- elektrifikace kostela sv. Martina a pověřuje 
starostku podpisem SoD s firmou ELEKTROPLUS , s.r.o. z Brna: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Kmoch 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele kanalizace v lokalitě PR, návrh SoD a vyhlášení 
VŘ 

H. Černá a R. Janků zpracovali návrh podkladů pro zadávací dokumentaci. Starostka se sešla s JUDR. Němečkovou a předala jí 
tyto a další všechny nezbytné podklady pro zpracování VŘ a SoD. Dále předala podklady projektantovi firmy Recprojekt pro 
dopracování technické dokumentace. V zadávací dokumentaci je v souladu se stavebním povolením zahrnuto všech 18 domů. 
Starostka stále jedná s dvěma majiteli, kteří se nepřihlásili. Na všechny přípojky (18) se musí nasadit uzávěry. U 3 pozemků, které 
jsou prázdné, se nebude připojení realizovat.  Budou to méně práce a se ŽP bude řešena změna stavby před dokončením. ZD bude 
zveřejněna na webu a oslovíme uchazeče z roku 2013. Starostka vyzvala i ostatní k zaslání návrhu pro oslovení dalších firem 
s termínem do 1. 9., aby mohly být případně i tyto firmy osloveny. Zastupitelé obdrželi rozpočet. 
H. Černá vznesla dotaz, zda se bude vypisovat VŘ na 18 šachet, i když se teď ví, že šachet bude max. 16. Zda se nejedná o 
„boudu“ na uchazeče. Starostka odpověděla, že se musí postupovat v souladu se stavebním povolením, které je vydáno na 18 
šachet, shodně jako v případě již proběhlého VŘ na kanalizaci. Šoupata budou dána na všech 18 a uhrazené práce max za 16. 
H. Černá konstatovala, že vzhledem k tomu, že realizace bude na jiný počet přípojek než vypsané VŘ, by mohl některý z 
potenciálních zájemců, který by se přihlásil na 16 přípojek (nikoliv na 18) by mohl VŘ shodit. Starostka konzultovala tento postup 
s ŽP, JUDr. Němečkovou a TDI a na základě toho toto riziko nevidí.  
Po proběhlé diskusi k počtu přípojek starostka navrhla napsat do zadávací dokumentace, že přesný počet čerpacích šachet bude 
upřesněn před podpisem smlouvy. 
Na dotaz H. Černé, jak JUDr. Němečková dospěla k ceně zakázky 1 700 tis., sdělila starostka, že cena vyplývá z projektantem 
zpracované dokumentace. |H. Černá a R. Janků konstatovali, že tyto podklady jim nebyly zaslány. Starostka se omluvila a nabídla 
do nich nahlédnout. Dále R. Janků konstatoval, že takto stanovená cena vychází na 1 přípojku cca 100 tis. a za tuto cenu není 
možné tuto cenu realizovat. D. Valach sdělil, že se jedná o cenu katalogovou a je třeba vyčkat na nabídkové ceny.  
Pí. Večeřová vznesla dotaz, jak je možné, že JUDr. Němečková již zpracovávala dokumenty pro VŘ, když teprve na dnešním ZO 
byla s ní schválena objednávka. Starostka konstatovala, že toto VŘ je nad její možnosti a je povinna zajistit odbornou osobu- Proto 
učinila dotaz v okolních vesnicích a vzhledem k časové tísni, protože vše musí být dokončeno do 31. 3. 2016, oslovila paní 



doktorku.  
R. Janků konstatoval, že je mu líto, že nebyl dříve informován o zamýšlené spolupráci s JUDr. Němečkovou a byl on a pí. Černá 
zaúkolováním zpracováním zadávací dokumentace, nad čímž strávili spoustu volného času. Starostka uvedla, že jediným důvodem 
bylo zvýšení ceny zakázky z původně předpokládané výše do mil. na 1 700 tis. 
Pí. Gazdagová konstatovala, že účast právníka při VŘ je nezbytná. Vyhodnocení, odvolávání, řešení námitek je složité a domnívá 
se, že cena za právní služby je velice dobrá. 
Starostka konstatovala, že lhůta pro podání nabídek je 18. 9. 2015 do 8:30 hodin a VŘ bude zveřejněno v úterý 1. 9. 2015.  

 
Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zadávací dokumentaci pro VŘ na zhotovitele kanalizace v lokalitě PR, návrh SoD a 
vyhlášení VŘ 

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

Starostka dále navrhla k projednání složení komise pro otvírání obálek nabídek VŘ: JUDr. Němečková, zástupce Recprojektu, 
zástupce TDI, starostka, p. R. Janků a přednesla návrh usnesení. 

 
Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje složení komise pro otvírání obálek na zhotovení kanalizace v lokalitě PR ve složení: 
JUDr. Němečková, zástupce Recprojektu, zástupce TDI, starostka, p. R. Janků  

Výsledek hlasování: Pro: 
9 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

9. Projednání postupu čerpání dotace na obnovu hasičské zbrojnice 
Starostka zaslala na KÚ žádost o schválení změny parametrů. KÚ písemně potvrdil, že není tento souhlas nutný. Vzhledem k tomu, 
že již na minulém ZO předložili zástupci SDH většinu nabídek a po vyjádření všech zastupitelů, se sešla starostka s H. Černou, 
M.Hušnerem a p. Kašem. Na tomto jednání byly nabídky vyhodnoceny a zároveň podepsány objednávky. Realizace obnovy 
hasičské zbrojnice může pokračovat.  
H. Černá navrhuje, aby v případě zasílání emailových požadavků na vyjádření všech zastupitelů dali všichni v odpovědích 
„odpovědět všem“, aby všichni byli informováni o výsledcích vyjadřování. Starostka souhlasila s tímto návrhem.  
Starostka informuje, že každý krycí list nabídek podepisuje za správnost M. Kaše, každou objednávku podepisuje R.Nováková, M. 
Hušner a H. Černá. Faktury podepisuje M. Kaše. 
Starostka konstatuje, že zastupitelé obce berou poskytnutou informaci na vědomí.  
 

10. Projednání Sdělení Ministerstva vnitra 
OÚ zaslal na MV nové znění usnesení z 20. 7. 2015. Dne 5. 8. 2015 obdržel datovou schránkou sdělení MV. Dle jejich názoru lze 
zastupitelům obce poskytnout finanční dary za činnosti nad rámec výkonu funkce. Starostka dopis dále citovala.  
Závěr starostka: Nově přijatá usnesení, obsahově shodná, lépe specifikovaná s odůvodněním, považuje MV v souladu se zákonem.  
Závěrem lze konstatovat, že finanční dary R.Novákové  byly uděleny za práci nad rámec výkonu funkce a v souladu se zákonem. 
H. Černá navrhla svolání kontrolního výboru k předmětné záležitosti i za účelem doplnění odpovědi pí Gazdagové. Přítomná pí. 
Gazdagová prohlásila, že ji informace poskytnutá na dnešním zasedání stačí a není nutno zasílat další vyjádření.  
 
Starostka konstatuje, že zastupitelé obce berou poskytnutou informaci na vědomí.  

 
11. Projednání a schválení žádosti vzhledu RD parc. č. 406/74, k.ú. Rostoklaty 
P. Čihák žádá o schválení vzhledu rodinného domu. Sklon střechy splňuje regulativy obce, ale vzdálenost od komunikace 
neodpovídá. Tento parametr je v pravomoci Stavebního úřadu.  

 
Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vzhled RD na parc. č. 406/74, k.ú. Rostoklaty 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
12. Projednání a schválení rozšíření sběru separovaného odpadu 
Starostka jednala s ředitelem Nykosu ohledně rozšíření sběru separovaného odpadu. Navrhuje umístit pro sběr plechovek po 
jednom zvonu do Rostoklat do Nové Vsi II. Současně navrhuje zvýšit počet kontejnerů na sběr papíru u České pošty 
v Rostoklatech a zahájit sběr jedlých olejů a tuků, aby je občané nelili do kanalizace.  
R. Janků vznesl dotaz na realizaci nabízeného pytlování plastu. Starostka odpověděla, že jí to připadá drahé.  
A. Jenšíková se dotazuje na sběr kartonů, starostka kartony patří do kontejneru na plasty, firma Nykos následně třídí. 
I.Vomáčková se dotazuje na umístění dalšího kontejneru na plasty, starostka: jednání o rozšíření plochy na separované nádoby 
navrhuje řešit až po ukončení jednání o směně pozemků se ZZN.  

Návrh usnesení č. 9: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje rozšíření sběru separovaného odpadu v rozsahu umístit jeden zvon v 
Rostoklatech a jeden zvon v Nové Vsi II na sběr železného odpadu, pořídit kontejner na papír s umístěním u České pošty a 
jedna popelnice do Nové Vsi II a jedna do Rostoklat na sběr jedlých olejů: 
Výsledek hlasování: Pro: 

9 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  



 
 

13. Projednání a schválení Záměru č. 1/2015 o prodeji části pozemku parc.č. st 31 a 462, kú NV II 
Starostka zařadila tento bod do programu jednání, protože očekávala, že bude již mít připravenou smlouvu na směnu pozemku se 
ZZN. Schůzka bude ve středu s ředitelem ZZN Polabí Kolín, kde bude jednáno o finančních nárocích. S návrhem předloženým 
ZZN starostka nesouhlasila. Navrhuje o návrhu zatím nehlasovat. 
Zastupitelé souhlasí.  

 
 
14. Revokace usnesení č. 5 z 20. 4 2015 o zřízení brokové střelnice parc. č. 561 NV II 
Starostka měla schůzku s předsedou MS p. Miškovským, který informoval, že MS si opatřuje všechna povolení o zřízení brokové 
střelnice. Došlo k formulační chybě, nejedná se o jednorázovou, ale stálou brokovou střelnici. 
 
Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty revokuje usnesení č. 5 z 20. 4. 2015 o zřízení brokové střelnice parc.č. 561 NV II 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

2 
Kmoch, Černá 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 
15. Projednání a schválení zřízení stálé brokové střelnice parc. č. 561 a 557 NV II 
 
Návrh usnesení č. 11: 
          Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zřízení stálé brokové střelnice parc.č. 561 a 557 v kú  NV II s maximálním 
využitím 3 x ročně 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

1 
Černá 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení pravidel pro zajištění květinových darů při úmrtí   
R. Janků připravil návrh k poskytování květinových darů, konkr. 4 květin se stuhou při úmrtí občanů obce: 1) pro občany s TP bez 
příbuzných, 2) pro občany s TP s příbuznými mimo dosah ČR, 3) pro občany bez TP dlouhodobě v obci žijící a bez příbuzných, 4) 
pro občany bez TP dlouhodobě v obci žijící a s příbuznými mimo dosah ČR, 5) členové bývalých i současných ZO a dále 
významné osoby. 
Starostka: v životě jsou věci, které nelze shrnout do pravidel. Stačí použít lidský přístup a zhodnotit každou situaci individuálně a 
nestranně. Pozůstalé rodině (pokud jsme informováni o úmrtí) již desítky let OÚ zasílá kondolenci. 
V návrhu R. Janků nepomyslel na většinu občanů, kteří zde žijí s TP. Za poslední 3 volební období z rozpočtu obce starostka 
zakoupila pouze 3 smuteční květiny: panu Křížovi, paní Cábrnochové z NV II a paní Malíkové z Rost.  
Kompetence starostky jsou disponovat částkou do 50.000 Kč, bylo schváleno na ZO dne 25. 5. 2015.  
L. Abrecht – domnívá se, že smuteční květiny patří i osobám s TP v obci, starostka souhlasí, s předsedkyní KK B. Apltauerovou 
projedná a nově bude OÚ zajišťovat smuteční květinu v případě konání pohřbu. 
Starostka konstatovala, že s předloženým návrhem nesouhlasí.  
R. Janků se podivuje, proč mu byl úkol zadán. Starostka: kauza vypracovat pravidla vznikla z diskuze R. Janků a I. Večeřové. Po 
diskuzi se sám nabídl, že pravidla zpracuje. R. Janků si prověří nahrávky z minulých ZO  
 
Návrh usnesení č. 12: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje pravidla pro zajišťování květinových darů při úmrtí předložená R. Janků: 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti : 

7 
 Zdrželi se: 

2 
Černá, Janků 

Usnesení č. 12 nebylo schváleno.  
 

17. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
Starostka informovala, že zastupitelé obdrželi opatření v podkladových materiálech.  
R. Janků požádal o vysvětlení tří výdajových položek. Starostka sdělila, že rozpočet musí být vyrovnán a tedy navýšení 
v položkách finanční dary a projektová dokumentace a VŘ kanalizace je kryto přebytkem rozpočtu z minulých let. 
 
Návrh usnesení č. 13: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2015 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

2 
Černá, Janků,  

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  
 

18. Diskuze 
Starostka se dotázala R. Janků a H. Černé, v jakém stádiu jsou podpisy o podmínkách provedení stavby. R. Janků a H. Černá 
sdělili, že do ukončení VŘ budou smlouvy podepsány.  
R. Janků informoval, že v noci mu bylo ukradeno kolo z kůlny. 
E.Albrechtová - dotaz na R. Janků, jak jste přišel na to, že E. Hamtáková odstoupila kvůli MV ? Co činilo ZO nezákonně ? 
R. Janků: k E. Hamtákové – domníval se to, nezákonnost uvedlo MV 
Starostka: závěr MV je jasný, usnesení byla lépe specifikována, nejednalo se o nezákonnost. 
J.Šermauerová - přirovnává k usnesení ohledně zřízení brokové střelnice, muselo se lépe specifikovat 
Pí. Gazdagová se dotázala, jak byly vyřešeny uhrazené odvody na SP a ZP z odměny vyplacené podle na minulém ZO 
revokovaného usnesení z roku 2014. Pí. Šermauerová sdělila, že to lze opravit. Starostka konstatovala, že na příštím ZO bude 



informovat, jak bylo vypořádáno. 
Pí. Večeřová informovala o konání karnevalu v Nové Vsi II. Bohužel se nezúčastnil žádný zastupitel. Nabídla možnost nechat 
flash disk s fotografiemi z karnevalu pro případné zveřejnění na webu. Vyúčtování předala dnes odpoledne ke kontrole a 
proplacení. 
J. Šermauerová – dotazuje se, proč akce probíhala v dětském hřišti u rybníka? Zda byla domluvena se starostkou uzavírka 
komunikace mezi rybníkem a č. p. 26. 
I. Večeřová – s nikým uzavírku nedomlouvala 
I. Vomáčková – uzavírka byla označena 
D. Valach – o uzavírkách komunikace musí být informován OÚ 
J. Konečný – dotazuje se R. Janků co, udělal pro obec? Proč nepomůžete starostce např. s nákladní dopravou v obci? Vyzývá 
zastupitele, aby začali spolupracovat. Starostka si dar zaslouží, potvrzuje její práci ve volném čase na stavbě kanalizace.  
H. Černá – obec lokalitu vyřadila z realizace kanalizace, domnívá se že, obyvatelé této lokality nezavinili současný stav. 
Starostka: lokalitu nevyřadila obec, lokalita nemohla být z dotace realizována, to potvrzuje vyjádření SZIFu a Ministerstva 
zemědělství. Zájem obce o řešení potvrzuje připravované VŘ na dostavbu. Stavební úřad nesouhlasil s kolaudacemi domů 
v lokalitě, neboť nebyly dokončeny komunikace. KUSK nepodpořil stavební úřad a souhlasil s kolaudacemi. Majitelé pozemků 
uhradili cenu pozemku vč. IS a měli toto smluvně zajištěno s panem Krejčím. Obec nepoškodila majitele pozemků lokality PR. 
A. Jenšíková – navrhuje na prázdniny uzavírat komunikaci mezi Rostoklaty a Novou Vsi II pro potřeby využití jízdy na kole apod. 
Starostka: komunikace slouží jako polní cesta pro zemědělské stroje, dlouhodobé uzavření není možné. Pro potřeby konání 
kulturní akce lze komunikaci uzavřít. 
 

Zasedání skončeno ve 20:36 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:  
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Blanka Aplauerová   ........................................... 

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

 
Termín příštího zasedání zastupitelstva bude stanoven dle výsledků VŘ 


