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Zápis 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 5. 10. 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 se nahrává a nahrávka se zveřejňuje na webu obce. 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 25. 9. 2015 do 5. 10. 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: Novák, Valachová, Vomáčková Iveta, Vomáčková Kateřina, Jenšíková, Hlaváček, Brecht, Lukáš, Konečný 

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. Navrhuje vyřadit bod č. 13 „Činnost Osadního výboru“ s tím, že  projednání bude přesunuto na příští 
zasedání ZO. Další návrhy nebyly podány.  Starostka dala hlasovat o následujícím 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 31. 8. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání směny pozemků se ZZN v k.ú. Nová Ves II 
6. Zadání zpracování projektové dokumentace na stavební práce v interiéru kostela 
7. Projednání a schválení výsledků VZ na Vybudování 18 domovních šachet 
8. Projednání a schválení podpisu SoD s vítězem VZ na Vybudování 18 domovních šachet 
9. Projednání a schválení smlouvy na zajištění TDI na Vybudování 18 domovních šachet 
10. Projednání a schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na Vybudování    
      18 domovních šachet 
11. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD 2015/MK/100  - změna na rok 2015 
12. Projednání a schválení Dodatku č. 2 k SoD 2015/MK/100 – změna celkové SoD 
13. Diskuze 
14. Závěr      
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 31. 8. 2015 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 31. 8.2015: 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
Starostka zpracovala žádost o dotaci z programu architektonického dědictví na rok 2016 na MK. Jedná se o dokončení restaurování 
a stavební práce, které nepodléhají režimu restaurování. Dále podrobně informovala o pracích, které budou zahrnuty do 
restaurování, které byly dohodnuty s pracovníky NPÚ. 
Firma Elektroplus zahájila práce na elektroinstalaci kostela koncem září, dokončení je plánováno do 30. 10. 2015. Tyto náklady 
budou hrazeny z účtu na obnovu kostela. Následně informovala o průběhu elektroinstalace kostela. 
Dne 4. 9. 2015 provedla Centrála SZIF kontrolu na dotaci ex post. Kontrole byly předány požadované doklady a neshledala žádné 
pochybení či nedostatky. Paní účetní a starostka obdržely pochvalu.  
Paní Černá a pan Janků předali podepsané smlouvy o podmínkách provedení stavby od všech zájemců na dokončení kanalizace. 
Starostka jednala s Ing. Sobolem, projektantem chodníků a komunikací obou obcí o připomínkách, které předložili občané. Ing. 
Sobol zašle dotčeným orgánům upravenou dokumentaci a případné připomínky těchto orgánů budou zapracovány a následně 
požádáno o stavební povolení.  
Pí. Apltauerová za kulturní komisi připravila zájezd do divadla ABC na hru „Dobře rozehraná partie“. V současné době se 
shromažďují zájemci – je rezervováno cca 25 lístků.  
Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla úspěšně zahájena – položeny nové latě na střechu, dána nová střešní krytina, nastříkána 
izolace střechy, osazena nová vjezdová vrata a je připravena výměna oken 



Starostka zaslala dotaz na MF, jak postupovat při vyplácení daru z hlediska sociálního a zdravotního pojištění – zatím bez 
odpovědi. 
Starostka podrobně informovala o zahájení údržby zeleně v obou obcích.  
Dále nahlásila na Policii krádež herního prvku „Orlí hnízdo“ z dětského hřiště v Rostoklatech 
Další kontejner na sběr papíru nebude umístěn u pošty, kam se již nevejde, ale bude umístěn na druhém místě, kde je kontejner 
pouze jeden. Zastupitelé toto přesunutí odsouhlasili. 
Na základě připomínky pí. Apltauerové starostka informovala, že již byly instalovány kontejnery na plechovky v obou obcích. 
Informace berou členové ZO na vědomí. 

 
5. Projednání směny pozemků se ZZN v k.ú. Nová Ves II 
Starostka jednala s ředitelem ZZN Ing. Kubíčkem. Ředitel ZZN navrhl, že v případě souhlasu ZO a občanů s vybudováním váhy a 
s plánovaným provozem, ZZN poskytne více metrů pozemku než je původní geometrický plán. Jedná se o pozemky na obou 
stranách nemovitostí, tj. nejen na levé straně. Obec by tím získala přístup k čp. 26, které je v majetku obce, firma by na hranici 
osadila plot. Starostka oslovila ohledně provozu váhy Osadní výbor, který se sešel s občany. 
Pí. Vomáčková informovala o tomto setkání, které proběhlo za účasti p ředitele ZZN, za ZO E. Albrechtová. Ředitel ukázal 
občanům geometrický plán a zodpověděl dotazy, kde by byly kontejnery, z které strany budou jezdit kamiony. Občané Nové Vsi II 
nemají žádné připomínky, aby váha byla vybudována. 

Návrh usnesení č. 3: 
                    Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje pokračování jednání se ZZN Polabí ve věci směny pozemků v k.ú. Nová Ves II 
a vybudování váhy: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

6. Zadání zpracování projektové dokumentace na stavební práce v interiéru kostela 
Starostka oslovila e-mailem zastupitele k zaslání kontaktu na projektanta interiéru kostela. Žádné návrhy neobdržela. Předkládá 
nabídku Ing. Tomáše Hladíka z Kolína na předpokládaný rozsah prací. Jedná se o stavební práce, které nepodléhají restaurování. 
Na tyto práce musí být stavební povolení. Starostka navrhuje zadat vypracování projektové dokumentace v ceně 63 000 Kč bez 
DPH Ing. Tomáši Hladíkovi. Realizováno by bylo z dotace.  
Starostka dále oslovila další dvě firmy, ale neměly zájem o podání nabídky.  

Návrh usnesení č. 4:  
                  Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zadání projektové dokumentace na stavební práce v interiéru kostela u Ing. 
Architekta Tomáše Hladíka v ceně 63 000 Kč bez DPH: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení výsledků VZ na Vybudování 18 domovních šachet  
Zastupitelé obdrželi protokol z výběrového řízení. Osloveny byly čtyři firmy. Ve stanovené lhůtě byly podány dvě nabídky. 
Nejnižší nabídková cena byla předložena firmou Stavitelství Řehoř a to v ceně 1 588 922,77 Kč bez DPH.  
P. Janků konstatoval, že jednání hodnotící komise proběhlo bez problémů.  

Návrh usnesení č. 5: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje závěr hodnotící komise VZ na Vybudování 18 domovních šachet  

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení podpisu SoD s vítězem VZ na Vybudování 18 domovních šachet 
Starostka zaslala k seznámení SoD zastupitelům během dnešního dne. 
Pí. Černá konstatovala, že SoD je na vybudování 18 kanalizačních přípojek a již teď je jasné, že jich bude realizováno max 17. 
Dotázala se, zda starostka ví, kolik skutečně bude přípojek vybudováno.  
Starostka odpověděla, že přesný počet není znám, ví se pouze, že jedna nebude realizováno určitě. Na jednání ve středu a následně 
p. Janků potvrzeno Ing. Hlavatým, že budou fakturovány pouze skutečně provedené práce. 
Starostka navrhuje odsouhlasit tuto smlouvu v předloženém znění s tím, že budou fakturovány skutečně provedené práce. 
Na dotaz pí. Černé co zahrnují práce na již vybudovaném hlavním kanalizačním řadu vysvětlila starostka, že se jedná o připojení 
hlavního kanalizačního řadu lokality Palace Reality na hlavní řad obce.  
Na dotaz pí. Černé, co obnáší práce na podružných kanalizačních řadech, vysvětlila starostka, že se jedná o předpokládané práce 
spojené s případným prodloužením stávajícího vedení z důvodu možné změny umístění čerpací šachty.  
Pí. Černá vyjádřila údiv nad tím, že ve výkazu výměr SoD jsou podrobně rozepsány položky týkající se výkopu a odvozu zeminy a 
naproti tomu dodávka čerpadla do šachty je oceněna jako celek (33 000 Kč bez DPH) bez ocenění jednotlivých komponentů, tj. 
chybí ji tam např. cena čerpadla, pojistného ventilu, snímače hladiny apod. Dále sdělila, že si ve firmě AQ SPOL zjišťovala cenu. 
Na telefonický dotaz jí sdělili, že cena včetně DPH činí 18 000 Kč.  
Starostka konstatovala, že výkaz výměr je daný projektantem, podrobná specifikace položek rozpočtu je dle URS. V rámci VŘ byl 
u nabídky zkontrolován a odsouhlasen. Dále konstatovala, že si cenu telefonicky ověří.  
Starostka nabídla pí. Černé možnost účasti na kontrolních dnech společně s p. Hlavatým a kontrolovat fakturaci.  
Pí. Černá tuto nabídku přijala. 
Starostka bude pí. Černou informovat o termínech konání kontrolních dnů. 
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 6: 
                     Zastupitelstvo obce Rostoklaty souhlasí s předloženou smlouvou se Stavitelstvím Řehoř na vybudování 18 domovních 
šachet a napojení na kanalizaci v části obce Rostoklaty a pověřuje starostku podpisem SoD: 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení smlouvy na zajištění TDI na Vybudování 18 domovních šachet 
Starostka navrhuje pro zabezpečení technického dozoru na uvedené stavbě podepsat smlouvu s Ing. Hlavatým na provádění TDI. 
Starostka se stavbyvedoucím a zástupcem TDI navštíví každou dotčenou nemovitost za účelem zjištění umístění šachty, změření 
hloubky nátoku. Informace jsou již teď na webu obce. Cena za TDI je 20 000 bez DPH za měsíc.  

Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje uzavření smlouvy na zajištění TDI na Vybudování 18 domovních šachet s Ing. 
Jiřím Hlavatým v ceně 20.000 Kč bez DPH/měs. 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

       10. Projednání a schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na Vybudování 18 domovních šachet 
Pí. Černá a p. Janků předložili návrh smlouvy, který starostka dala k připomínkám Mgr. Zhřívalové. Do původního návrhu Mgr. 
Zhřívalová zapracovala své připomínky. Obě verze návrhů zastupitelé obdrželi. 
Pí. Černá navrhla doplnit do části II smlouvy text, který blíže specifikuje pozemek (par. č. a č.p.) a prováděné práce (vybudování 
domovní šachty). 
Starostka konstatovala, že specifikace uvedené ve smlouvě je dostačující a výše příspěvku poskytovatelů bude vypočítána z celkové 
vysoutěžené ceny.  
Pí. Černá dále navrhla, zda by neměla být uhrazená výše příspěvku přepočtena po skončení akce a vyfakturování všech skutečně 
provedených prací. Výše příspěvku se může změnit, jelikož je nyní počítána z přepokládaných nákladů (nikoliv skutečných). 
Starostka navrhuje doplnění bodu 8: „Vyúčtování skutečně vynaložených nákladů proběhne do 14 dnů po kolaudaci a případně 
dojde k přehodnocení výše příspěvku.“  
Návrh usnesení č. 8: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje doplněný vzor Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na Vybudování 18 
domovních šachet: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD 2015/MK/100  - změna na rok 2015 
Probíhá restaurování kostela a pravidelná jednání s památkáři, která mají za následek změnu rozsahu prováděných prací. 
V návaznosti jsou předkládány dodatky ke smlouvě. Dodatkem č. 1 se mění položky.  

Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dodatek č. 1 k SoD 2015/MK/100  - změna na rok 2015, cena beze změny 
1.001.312 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Dodatku č. 2 k SoD 2015/MK/100 – změna celkové SoD 
Dodatkem č. 2 dochází ke snížení původní ceny o 458 322 Kč bez DPH 

Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dodatek č. 2 k SoD 2015/MK/100 – změna celkové SoD, cena snížena na 
3.123.748 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem dodatku: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 

K vyloučenému bodu starostka informovala, že obdržela žádost od OV na příspěvek na Novoveské posvícení a zápis z jednání OV. 
Další projednání činnosti OV je přesunuto na příští zasedání ZO po jednání s předsedkyní OV pí. Večeřovou.  

 
13.Diskuze 
Pí Černa informovala o rozrůstání obsahu zápisu, kdy ověřovatelé požadují doslovné citace ze zasedání ZO. Domnívá se, že zápis 
by měl pouze stručně, jasně a věcně vyjadřovat projednávané skutečnosti. Pokud ale zastupitelstvo trvá na detailním a podrobném 
zpracovávání zápisů, pak z časových důvodů odmítá zápisy dále zpracovávat. 
Pí. Šermauerová konstatovala, že vyžaduje doslovné citace pouze výjimečně a v opodstatněných případech. 
Starostka konstatovala, že v některých případech jsou podrobnosti nutné a navrhuje pokračovat v současném složení. 
Starostka navrhuje oslovit majitele nezastavěných pozemků v lokalitě PR ( 406/69, 406/71 a 406/74 ) s nabídkou, zda mají zájem o 
připojení v rámci probíhající výstavby. Veškeré náklady stavby minus náklady na hlavní řad, vedlejší a ostatní náklady, které hradí 
obec by zaplatili majitelé pozemků. Cena cca 82 tis. Kč bez DPH/ 1 připojení 

 
 
 



Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty souhlasí s oslovením majitelů nezastavěných pozemků s nabídkou na připojení na 
kanalizaci s podmínkou 100 % nákladů na připojení: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
Starostka zaslala zastupitelům během dnešního dne žádost fi. Arnošt k umístění bilboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m v Nové Vsi II. 
Starostka navrhuje žádost zamítnout.  
P. Janků vznesl dotaz, zda za umístění reklamy, bude fi. Arnošt obci platit. 
Starostka spočítala, že částka bude 12 000 Kč za rok.  
Pí. Vomáčková upozornila, že bilboard by bránil řidičům ve výjezdu na hlavní silnici. 

Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty souhlasí se žádostí o pronájem obecního pozemku za účelem  umístění reklamního 
bilboardu pro firmu Arnošt: 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti: 

5 
Apltaauerová, 

Albrechtová, Šermauerová, 
Nováková, Valach 

Zdrželi se: 
3 

Hušner, Černá, Janků 

Usnesení č. 12  nebylo schváleno.  
 
Pí. Černá informovala o možnosti zadání seminárních prací studentům ČVUT fakulty architektury s námětem „Návrh revitalizace 
obce Rostoklaty a Nová Ves II“. 
Starostka tuto možnost uvítala a požádala pí. Černou, aby na příští zasedání předložila konkrétnější informace.  

 
Zasedání skončeno v 20:05 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: 7. října 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Blanka Aplauerová   ........................................... 

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

 
Termín příštího zasedání zastupitelstva 23. 11. 2015 

 


