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Zápis 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 14. 12. 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 4. 12. 2015 do 14. 12 .2015 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Kmoch Lukáš, Janků Roman, Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava, Valach David 
Omluveni: Albrechtová Eva 
Hosté: Valachová, Novák 

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. Starostka navrhuje zrušit po dohodě s p. Poskočilem z programu bod týkající se „Projednání žádosti o 
souhlas s umístěním stánků v NV II“. Dále navrhuje doplnit další body:1. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro MS – na akci 
Poslední leč, 2. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro MS – z rozpočtu 2016 na akci Myslivecké halali, 3. Žádost o dotaci na 
mládež TJ Rostoklaty, 4. Žádost p. Kašeho o odkup pozemku a dodatečný souhlas s výstavbou garáže. 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 23. 11. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení rozpočtu 2016 
6. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD č.499/2015 – snížení ceny 
7. Rozpočtové opatření č. 5 
8. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro MS – na akci Poslední leč  
9. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro MS – z rozpočtu 2016 na akci Myslivecké halali 
10. Žádost o dotaci na mládež TJ 
11. Žádost o odkup pozemku a dodatečný souhlas s výstavbou garáže 
12. Diskuze 
13. Závěr 

            
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 23. 11. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 23. 11. 2015 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
Proběhly tradiční předvánoční kulturní akce: příprava ozdob, zdobení vánočního stromu v Rostoklatech i Nové Vsi II, Mikulášská 
besídka. Starostka děkuje B. Apltauerové, J. Šermauerové, E Albrechtové, L. Dobřanskému, J. Novákovi a  J. Valachové za pomoc 
při organizaci akcí. Poslední akcí bude Silvestrovský ohňostroj 
Starostka zpracovala roční zprávu pro Úřad zastupování státu ve věcech majetkových o nemovitosti čp. 26 v Nové Vsi II 
Starostka zpracovala vyhodnocení dotace  PZAD na restaurování kostela pro Ministerstvo kultury  
Informovala o postupu prací na hasičské zbrojnici – venkovní práce jsou hotové, zbývá elektroinstalace a revize, termín pro 
závěrečné vyhodnocení je 5. ledna 2016 
11. 12. proběhly tlakové zkoušky na kanalizační přípojky v lokalitě PR, dnes proběhlo závěrečné předání stavby a dokončují se 
podklady pro kolaudaci, veškeré náklady počítané na 18 šachet byly poníženy na skutečný počet vybudovaných 14 šachet 
Hana Černá informovala o zasedání kontrolního výboru ze dne 9. 12. KV zkontroloval plnění usnesení od květnového do 
listopadového zasedání ZO letošního roku. V plnění usnesení neshledal podstatné nedostatky. Pouze zatím nedošlo k náhradní 



výsadbě stromu v Nové Vsi II a starostkou zaslaná vnitřní směrnice neobsahovala postup pro stanovení finančního limitu dle 
rozpočtu a zákona o obcích.  
Dále pí. Černá zhodnotila činnost ZO v roce 2015. K úspěchům patří pokračování obnovy kostela sv. Martina, rekonstrukce 
hasičské zbrojnice a dobudování kanalizace v části obce lokalitě PR. Za nedostatky označila nezrealizování oprav chodníků a 
komunikací v obcích a dále nevyřešené majetkové poměry movitých či nemovitých věcí v užívání obce (např. chodník k ČD, 
sakrální stavby). 
Starostka konstatovala, že finanční limity jsou stanoveny v souboru dokumentů, tj v uvedené směrnici a schváleném Individuálním 
a Limitovaném příslibu. 

 Starostka pokračovala v informaci o činnosti OÚ: p. Hladík – projektant staveních prací v kostele zpracovává projekt 
Minulý týden se konal v kostele kontrolní den za účasti mimo jiné i NPÚ, jehož připomínky budou do Vánoc zapracovány tak, aby 
bylo možno požádat žádost o stavební povolení 
P. Martin Vavrek odstupuje z funkce velitele hasičů k 31. 12. 2015, starostka na 16. 12. svolala schůzku se členy JSDH k hledání 
řešení. 
Na závěr starostka konstatovala, že ZO informace berou na vědomí. 

 
5. Projednání a schválení rozpočtu 2016 
Na minulém zasedání ZO byl projednán návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet byl řádně zveřejněn v paragrafovém znění. Žádné 
připomínky nebyly předloženy. Starostka vyzvala přítomné ZO k připomínkám. Žádné nebyly předneseny.  
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Rozpočet 2016 rozpočet je schodkový, krytý z úspor z let minulých 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD č.499/2015 – snížení ceny 
Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti bylo vybudováno 14 čerpacích šachet, je nutno dodatkem ke smlouvě snížit cenu provedených 
prací. Skutečné náklady po snížení a započtení víceprací činí 1 213 021,61 Kč. 
 

Návrh usnesení č. 4: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dodatek č. 1 k SoD č.499/2015 – snížením ceny na 1 213 021,61 Kč a pověřuje 
starostku podpisem dodatku:  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Rozpočtové opatření č. 5 
P. Kmoch přednesl informaci k návrhu rozpočtového opatření č. 5, ve které zdůvodnil přesuny jednotlivých položek rozpočtu. 
 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Rozpočtové opatření č. 5: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro MS – na akci Poslední leč 
MS žádá o individuální dotaci na akci Poslední leč ve výši 10 000 Kč. 
 

Návrh usnesení č. 6: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje žádost o dotaci pro MS – na akci Poslední leč ve výši 10.000 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení žádosti o dotaci pro MS – z rozpočtu 2016 na akci Myslivecké halali 
Starostka informovala, že akce se bude konat až v roce 2016, ale MS žádá na základě dohody se starostkou o dotaci již nyní 
z rozpočtu 2016. 
 

Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje žádost o dotaci pro MS – z rozpočtu 2016 na akci Myslivecké halali ve výši 
10.000 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

10. Žádost fotbalistů o dotaci na mládež TJ 
Žádost předkládá Ing. L. Kmoch. Předmětem dotace je příspěvek na úhradu pořízení 1 branky a dalších drobných výdajů na 
speciální pomůcky např. míče, kužele pro mládež. Dotaci požaduje ve výši 17 000,- Kč.  
 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty dotaci na mládež pro TJ ve výši 17.000 Kč 



 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

 
11. Žádost p. Kašeho o odkup pozemku a dodatečný souhlas s výstavbou garáže 
Při digitalizaci bylo zjištěno, že p. Kaše má oplocen obecní pozemek. ZO vyjádří pouze předběžný souhlas k odkupu pozemku. 
Bude vypracován znalecký posudek, který p Kaše uhradí. Záměr bude zveřejněn a následně bude vydán definitivní souhlas ZO. 
K dodatečnému souhlasu s vybudováním garáže informovala starostka, že p. Kaše má kladná stanoviska sousedů k této stavbě a 
není důvod nedat dodatečný souhlas s výstavbou.  
 

Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty dává souhlas s výstavbou garáže dle projektové dokumentace zpracované Ing. Neradem 
na pozemku 33/2 a 505 v k. ú. Rostoklaty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

Dále starostka navrhla vyslovit bez usnesení předběžný souhlas se zahájením procesních kroků k prodeji výše uvedeného 
pozemku. Členové ZO vyslovili souhlas.  

 
12. Diskuze 
Starostka informovala o žádosti p. Kašeho týkající se terénních úprav kolem hasičské zbrojnice. P Kaše předběžně spočítal náklady 
na materiál cca 45 000 – 50 000 Kč. Práce by opět hasiči zajistili brigádnicky. Starostka dává o žádosti hlasovat. 

Návrh unesení č. 10 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje provedení terénních úprav kolem hasičské zbrojnice v částce 45 000 – 50 000 
Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
  

Pí. Apltauerová podala informaci o práci a akcích kulturní a sociální komise za rok 2015. Proběhly tradiční kulturní akce: dětský 
den, vítání občánků, vánoční ozdoby, zdobení stromů v Rost a NV II, Mikulášská besídka, zájezd do divadla, zájezdní divadlo 
v Tismicích s výjimkou Martinského posvícení vzhledem k restaurátorským pracím v kostele. Roznášeny jsou kondolence, 
blahopřání a dárkové balíčky při jubilejních. Nyní probíhá roznášení vánočních balíčků osobám starším 70 let. Silvestrovským 
ohňostrojem bude zakončena letošní činnost. 
P. Valach zhodnotil také uplynulý rok. Za klady považuje kulturní akce, které se podařilo zrealizovat.  Záporně vidí napjaté 
vztahy v současném ZO. Poděkování patří za vedení žáků -  fotbalistů, kladně hodnotí práce v kostele, dostavbu kanalizace 
v PR. 
P. Janků konstatoval, že člověk se neustále učí a vše má svůj vývoj. Vyjádřil uspokojení nad dostavbou kanalizace v lokalitě PR 
a poděkoval H. Černé za navržený postup, který byl zdárně zrealizován.  
Starostka informovala, že další postup ohledně kanalizace bude závislý na počasí, ale je předpoklad, že v únoru by již 
domácnosti mohly být gravitačně napojeny. Obec se na této investici podílela 653 tis. Kč. 
Dále starostka informovala: 

-  o 99 % úspěšnosti v přijatých úhradách za stočné.  
- O proběhlé druhé kontrole stávajících šachet, při které nebyly zjištěny žádné problémy. 
- Majetkové poměry pozemků pod chodníky se budou řešit nyní, když je již vypracována projektová dokumentace. V rámci 

připomínkového řízení k PD požaduje Policie ČR rozšíření chodníků, které by akci prodražilo a navíc se jeví jako neúčelné. 
Starostka v této věci jedná a snaží se, aby v lednu mohla být podána žádost o stavení povolení  

- V roce 2015 na činnost všech spolků v obci byly z rozpočtu vyplaceny příspěvky ve výši 112 tis. Kč.  
- Požádala o dotaci na dostavbu kostela v roce 2016 
- Na závěr všem poděkovala a popřála do nového roku  

 
 

Zasedání skončeno ve 20:45  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: 17. 12. 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

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

 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 25. 1. 2016 


