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Zápis 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 23. 11. 2015 od 19:00 hodin. 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Radkou Novákovou 
(dále jako „starostka“).  
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla na úřední desce 
Obecního úřadu Rostoklaty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 11. do 23. 11. 2015. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Kmoch Lukáš, Nováková Radka, Šermauerová 
Jaroslava, Valach David 
Omluveni: Janků Roman 
Hosté: Novák, Budař, Vomáčková, Večeřová, Albrecht, Valachová, Lukáš 

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. Po dnešním jednání s TDI a restaurátorem navrhla doplnit do programu bod „Projednání a schválení 
dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 2015/MK/100“. Další návrhy podány nebyly. 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 5. 10. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu 2016 – 2020 
6. Projednání návrhu rozpočtu 2016 
7. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD č.205/KSM/el/1 – snížení ceny 
8. Činnost Osadního výboru, projednání a schválení odvolání členů OV, zrušení OV 
9. Projednání a schválení výše stočného 2016 
10. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu, poplatek za psa na rok 2016 
11. Projednání a schválení inventarizační komise  
12. Rozpočtové opatření č. 4 
13. Projednání a schválení vzhledu RD parc.č. 33/5, k.ú. Rostoklaty 
14. Projednání žádosti Production – mobilní kino 
15. Projednání a schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 2015/MK/100 
16. Diskuze 
17. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 5. 10. 2015 
 
 Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 5. 10. 2015  
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

1 
Kmoch 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- dne 12. 10. provedli kontroloři Středočeského kraje dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Byla zjištěna jedna účetní 
chyba na účtu 321, která byla napravena opravným dokladem. 
- dne 3. 11. provedli pracovníci hasičského záchranného sboru územní pracoviště Kolín kontrolu obce na dodržování zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení. Nebyly shledány žádné nedostatky. Za evidenci dokumentů obec obdržela pochvalu. 
- během října obdržely obce od města Český Brod dopis o plánu vydat obecně závaznou vyhlášku o spádovosti škol a požadavku 
příspěvku 2 000 Kč na rok za žáka. Starostové napsali společný dopis s výzvou k zahájení jednání. 
- dne 12. 10. proběhla schůzka zastupitelů Albrechtová, Apltauerová, Hušner, Janků, Nováková, Šermauerová, Valach se zástupci 
Osadního výboru pí. Večeřovou a pí. Vomáčkovou, která se týkala finančních aktivit OV, které jsou v rozporu s jednáním ZO 
z ledna 2015 a rozporu se stanoviskem Svazu měst a obcí. Více bude v bodě 8. 
- vzhledem k rozporným názorům ohledně postupu vyplacení finančního daru starostce, zaslala starostka dotaz na MF ČR. 
Odpovědí MF potvrdilo správnost postupu obce. 



- škoda na sloupu veřejného osvětlení u OÚ byla nahlášena na pojišťovnu. Policie identifikovala pachatele. Škoda byla vyčíslena na 
12 463 Kč, vyplaceno bylo 10 014 Kč. 
- 18. 11. proběhl kontrolní den na průběh prací v kostele za účasti NPU. Dnes byl připraven dodatek ke smlouvě, který aktualizuje 
skutečně provedené práce v roce 2015. 
- dne 19. 11. proběhlo odstranění vad a nedodělků ohledně elektrifikace kostela a může se uvolnit 10 % pozastávka. Jedná se s ČEZ 
o novém odběrném místě. 
- probíhají práce na hasičské zbrojnici: jsou osazena okna a dveře, zateplení střechy a fasády, rozvod topení. Konečné vyúčtování 
musí proběhnout do konce prosince. 
- práce na kanalizaci v lokalitě PR pokračují zdárně, pravidelně probíhají kontrolní dny. Denně starostka s p. Korcem kontroluje 
kvalitu prací. Kvalita je velmi dobrá, nejsou stížnosti od občanů. Čerpadla do šachet budou osazena v prvním týdnu prosince. 
Občané byli upozorněni na nutnost přípravy elektropřívodu . 
- plánované kulturní akce, které pořádá OÚ: 25. 11. příprava ozdob, 2. 12. zdobení stromečku v Rostoklatech, 6. 12. v kulturním 
domě Mikuláš, 7. 12. zdobení stromečku v Nové Vsi II a 31. 12. – ohňostroj 
Informace členové ZO berou na vědomí. 

 
5.  Projednání a schválení Rozpočtového výhledu 2016 – 2020 
Jedná se o povinný dokument, ze kterého se vychází při zpracování ročních rozpočtů. Kontroloři SK doporučili aktualizovat 
výhled s ohledem na splácení úvěru.  
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Rozpočtový výhled 2016 – 2020 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání návrhu rozpočtu 2016 
Starostka předložila k projednání návrh rozpočtu na rok 2016, který kopíruje rok 2015. V návrhu je např. 500 tis. na opravu 
chodníků a 500 tis. na vybudování chodníků, které budou realizovány podle obdržených stavebních povolení. Navrhovaný 
rozpočet bude dle zákona 15 dnů zveřejněn a na příštím ZO předložen ke schválení. 
 
7. Projednání a schválení Dodatku č. 1 k SoD č.205/KSM/el/1 – snížení ceny 
Při elektrifikaci došlo ke snížení nákladů o 89 803,50 Kč proti vysoutěžené ceně, nerealizoval se EZS a přívod NN. 
 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dodatek č. 1 k SoD č.205/KSM/el/1 – snížení ceny na elektrifikaci kostela: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

8. Činnost Osadního výboru, projednání a schválení odvolání členů OV, zrušení OV 
Začátkem září se starostka setkala s ředitelem ZZN ohledně směny pozemku v Nové Vsi II. V průběhu  jednání vyplynulo, že 
předsedkyně OV jednala s ředitelem o poskytnutí finančního daru pro OV, respektive následně o poskytnutí daru FO. Ředitel se 
mylně domníval, že předsedkyně OV jedná za obec. Se souhlasem pí. Večeřové poskytl ředitel ZZN starostce e-maily mezi jím a 
pí. Večeřovou. S obsahem se v říjnu seznámili zastupitelé. Na jednání 12. 10. sdělila pí Večeřová, že e-maily byly zasílány 
členům OV. Na tomto jednání navrhla starostka členům OV, aby odstoupili. Na zasedání v lednu 2015 ZO odsouhlasilo  
v souladu se zněním zákona o obcích a právním názorem Svazu měst a obcí,  všemi přítomnými členy, že OV nemůže mít žádné 
finanční aktivity bez vědomí zastupitelstva.    
Krátká rekapitula emailů : 
Od I.V. »» ZZN – 11.5.2015  
Žádost o zakoupení 2 ks sekaček v ceně 32 tis Kč 
Od ZZN »» I.V. – 29.6.2015 
Přislíbená částka 16 tis. Kč 
Od I.V. »» ZZN – 29.6.2015 – 9,46 hod 
Poděkování, konstatování, že peníze nechtějí do ruky ani na účet OÚ  
Od I.V. »» ZZN – 29.6.2015 – 22,26 hod + kopie I.Vomáčková 
Návrh na poskytnutí finančního daru jako fyzické osobě, návrh na obcházení OÚ 
Většina zastupitelů se cítí zrazena a ztratila důvěru ke členům OV. 
Postup členů OV konzultovala starostka se členy kontrolního výboru KÚ, kteří konstatovali nepřípustnost tohoto jednání a 
porušení zákona. Možnosti a omezení činnosti OV specifikuje § 121, tj. právo předkládat ZO návrhy týkající se rozvoje, rozpočtu 
a návrhů týkající se části obce. OV je iniciačním a poradním orgánem ZO. Finanční aktivity jsou nepřípustné. 
Pí. Černá vyjádřila názor, že zrušení OV je jednou z možných variant, ale doporučuje řešení situace personálními změnami OV či 
výtkou. Starostka se domnívá, že výtka proběhla v lednu 2015.   
Pí. Večeřová konstatovala, že v žádném případě se nechtěla obohatit, chtěla původně sekačku pro sekání trávy na návsi v Nové 
Vsi II. Vzhledem k tomu, že ZO v červnu 2015 odsouhlasilo, že OV již nedostane na sekání trávy finanční příspěvek, sekačka 
postrádala jakýkoliv smysl. Z tohoto důvodu kontaktovala ředitele ZZN, aby přislíbenou sekačku již nezajišťoval a zaslal jejím 
prostřednictvím finanční dar pro obec Nová Ves II. S tím, že smlouva o poskytnutí daru bude muset být uzavřena mezi ZZN a 
OÚ. Dále pí. Večeřová řediteli ZZN navrhla, že pokud bude problém s poskytnutím finančního daru obci, přijala by finanční dar 
jako fyzická osoba, zdanila a předala finanční prostředky OV k dispozici.  
Pí. Večeřová konstatovala, že zrušením OV skončí veškeré organizování společenského života v Nové Vsi II.  
Pí. Vomáčková poukázala, že ZO mělo dostatek prostoru k jednání s OV, který nebyl využit.  
Starostka zrekapitulovala e-maily pí. Večeřové a ředitele ZZN. Nezpochybňuje činnosti OV, ale finanční aktivity jsou 



nepřípustné. 
P. Hušner vyjádřil názor, že pokud práce pro Novou Ves II myslí dotčení vážně, pak je jedno, zda fungují jako sdružení občanů 
nebo OV. 
Pí. Večeřová poukázala, že se nejedná o formě fungování společenského života v obci, ale o zrušení OV. Nevidí důvod ke zrušení 
OV a nepociťuje vinu. 
Pí. Vomáčková konstatovala, že se nejednalo o poskytnutí sponzorského daru ale o vyjednávání možnosti poskytnutí. O této 
činnosti dle jejího názoru nemuselo být ZO informováno. V případě příslibu sponzorského daru by ZO bylo již informováno a 
smlouva by byla uzavřena mezi obcí a sponzorem. 
Starostka konstatovala, že pí. Večeřová měla již sponzorský dar přislíben a o tomto ZO neinformovala a navrhovala poskytnutí 
daru sobě samé jako fyzické osobě. Tímto jednáním porušila pí. Večeřová dobré mravy a zákon o obcích. Starostka konstatuje, že 
jedině zvolení zastupitelé mají právo a odpovědnost vystupovat za obec. Nelze zpochybňovat autoritu členů ZO. Vzhledem 
k tomu, že členové OV neodstoupili, navrhuje pro ztrátu důvěry odvolat všechny členy OV 

  
Návrh usnesení č. 5: 

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje odvolání členů Osadního výboru Ivany Večeřové, Ivety Vomáčkové, Štefana 
Vejrosty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

1 
Černá Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

Po hlasování pí Večeřová odcitovala e-mailovou korespondenci mezi starostkou a OV, která se týkala dotazu starostky o zajištění 
zdobení stromečku v Nové Vsi II. Pí. Večeřová konstatovala, že jako OV tuto akci k předpokládanému odvolání již organizovat 
nebudou. Dále jako spolek také ne, jelikož jeho založení musí být v souladu se zákonem, což vyžaduje určitý čas. Jako fyzické 
osoby také ne, jelikož jsou považovány za nedůvěryhodné. V návaznosti na tyto skutečnosti považuje žádost starostky za 
nehoráznost a drzost.  
P. Lukáš se vyjádřil jako bývalý starosta, že vztahy mezi oběma obcemi procházely různými variantami. Ve většině případů se 
jednalo o pocit, že je obec oddělována, utiskována. Pí. Večeřová poukazovala na potřeby obce a pasovala se do role „malé 
starostky“ a důsledkem toho je současná projednávaná situace. Její aktivity obce spíše rozdělovaly. Povinnosti OV jsou dány 
zákonem. 
Starostka vnímá svoji žádost ohledně zdobení stromečku jako možnost dále pokračovat v činnosti v Nové Vsi II jí navrhovaným 
způsobem a nepovažuje svůj email za nehoráznost. 
Pí. Černá konstatovala, že OV plnil svoji funkci také tím, že informoval ZO o požadavcích občanů a aktivitách probíhajících 
v Nové Vsi II. Pokud bude OV zrušen, očekává, že o potřebách občanů Nové Vsi II budou ZO informovat zastupitelé zvolení za 
Novou Ves II.  
Starostka konstatovala, že občané mají možnost se účastnit ZO, dále v úředních hodinách jí navštívit a předpokládá, že tímto 
způsobem bude ZO informováno.  
Pí. Večeřová konstatovala, že v minulosti požadavky občanů Nové Vsi II prezentovala jako zvolená zastupitelka ZO.  
Starostka konstatovala, že OV v dřívější době také nefungoval a ZO bylo o potřebách občanů Nové Vsi II také informováno. 
Pí. Večeřová sdělila, že OV funguje již 15 let.  
Starostka zpochybnila délku fungování s tím, že tento údaj prověří a informaci doplní.  
 
Návrh usnesení č. 6: 
              Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zrušení Osadního výboru 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

1 
Černá Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
Starostka na závěr poděkovala za práci v obci Nová Ves II bývalým členům OV. Díky OV se zvýšil počet kulturních akcí přímo 
v NV II. Společně s kolegy podpoří aktivity, např. nově vzniklého spolku, který není podřízen zastupitelstvu a může vyvíjet 
finanční aktivity bez souhlasu a vědomí zastupitelstva, stejně jako ostatní místní spolky. Nová forma spolupráce bude svobodnější 
a efektivnější, neboť ZO nekontroluje finanční aktivity spolků a nijak neomezuje jejich činnost. 

 
9. Projednání a schválení výše stočného 2016 
Kalkulaci obdrželi zastupitelé e-mailem. 
Pí. Černá se dotázala, jak byla zjištěna položka množství produkovaných odpadních vod na 1 obyvatele, ze které se vycházelo pro 
výpočet celkového množství odpadních vod. 
Starostka odpověděla, že se jedná o normovanou spotřebu, která činí 35 m3 / rok.  Výsledkem výpočtu je cena stočného. 
 

Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje výši cenu stočného na rok 2016 ve výši 35 Kč / m3 bez DPH na osobu a rok  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu, poplatek za psa na rok 2016 
Kalkulaci obdrželi zastupitelé e-mailem. Starostka navrhuje zachovat cenu roku 2015, tj. poplatek za komunální odpad 600 Kč za 
osobu, dle OZV č.1/2012 

 
 
 
 



Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2016 ve výši 600,- Kč / osobu dle 
OZV č.1/2012 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
Pí. Vomáčková se dotázala, zda z důvodu třídění více komodit, nemůže být poplatek levnější. 
Starostka sdělila, že celkové náklady na separaci odpadů na občana činí 1000 Kč, obec tím doplácí 400 Kč/občan.  

 
Starostka na základě dotazu p. Albrechta, proč platit poplatky za psy, sdělila, že obec zajišťuje úklid výkalů. První pes je hlídací a 
další už jsou nadstandard za vyšší poplatek.  

 
Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje poplatek za jednoho psa v domě ve výši 100 Kč, druhý a další pes 150 Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení inventarizační komise  
Starostka navrhla pro inventarizaci majetku a závazků obce inventarizační komisi. Další návrhy nebyly podány.  
 

Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje složení inventarizační komise: předseda Blanka Apltauerová, členové : Eva 
Albrechtová, Jaroslava Šermauerová 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
Pí. Černá navrhla, aby v rámci inventarizace začaly být i řešeny sakrální památky v obci. Dotace na jejich obnovu nebyla 
přidělena z důvodu vlastnictví. Dle nového OZ „Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.“ 
Starostka sdělila, že dosud nemá odpověď z MMR ohledně zamítnutí dotace. Obec není stát, takže se to obce netýká.   
Pí Černá přesto doporučila připravit seznam těchto majetkově nevyjasněných nemovitých věcí na území obcí.  
Starostka konstatovala, že sdělení není jednoznačné a žádá pí. Černou o zjištění dalších postupů především na Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.  
Pí. Večeřová sdělila, že na webu MMR jsou zveřejněny informace ohledně poskytnutí dotací. MMR zamítavá stanoviska nezasílá.  
 
12. Rozpočtové opatření č. 4 
Předsedkyně finančního výboru pí. Apltauerová přednesla návrh rozpočtového opatření s tím, že příjmem daně z nemovitých věcí 
jsou kryty navýšené bankovní poplatky, pojištění obce a náklady na výběrové řízení a TDI ke kanalizaci 18 rodinných domů. 
Celková změna je ve výši 56 000 Kč. 
Pí. Černá se dotázala, kde jsou zohledněny příjmy, které občané zaplatili jako účelový finanční příspěvek na kanalizaci. 
Starostka odpověděla, že příjmy nemusí být rozpočtovým opatřením zohledněny.  
 
Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení vzhledu RD parc.č. 33/5, k.ú. Rostoklaty 
P. Svatoň podal žádost o schválení vzhledu RD. ZO obdrželi e-mailem. 
 

Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje vzhled RD parc.č. 33/5, k.ú. Rostoklaty:  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
Starostka dále dala hlasovat o možnosti napojení tohoto RD na kanalizaci při splnění „ Podmínek nového napojení“ 
Všichni ZO souhlasili.  
 
14. Projednání žádosti Production – mobilní kino 
Firma Production nabídla pořádání filmového pohádky Tři bratři.  
 
Návrh usnesení č. 13: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje financování a zajištění nabídky Production, film Tři bratři v ceně 7 950 Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti: 

7 
 Zdrželi se: 

1 
Hušner 

Usnesení č. 13 nebylo schváleno.  
 
15. Projednání a schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 2015/MK/100 
Dodatkem č. 3 dochází ke změně rozsahu prací p Chejnem při restaurování kostela. Cena zůstává nezměněna a činí 1 001 312  Kč. 
 



Návrh usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 2015/MK/100, cena 1 001 312 Kč zůstává beze změny a 
dochází ke změně rozsahu prací: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 
Diskuze 
Starostka jednala s p. Miškovským. Myslivecké sdružení je ve ztrátě. Bude hledáno řešení provozování kulturního domu 
Starostka navrhuje změnu financování spolků. Bude řešeno na příštím ZO.  
Pí. Apltauerová sdělila, že samostatně žijícím občanům nad 70 let zajistí za kulturní výbor dodání vánočních balíčků. Jedná se o 14 
lidí.  
Pí. Černá sdělila, že oslovila 4 profesory ČVUT s žádostí o zadání studijních prací ohledně revitalizací obcí. Nikdo se dosud 
neozval. 
Pí. Večeřová se dotázala na problém blikajícího modrého majáku. Starostka informovala o odpovědi MD. Je v ní uvedeno, že 
vzhledem k umístění majáku do provozovny autoservisu je možné na něj pohlížet jako na reklamní upoutávku. Nenachází se 
v ochranném pásmu silnice.  
Pí. Večeřová urguje nefunkční ukazatel rychlosti v Nové Vsi II, který bliká údajně na solární pohon. Starostka nechá proměřit 
baterii. 
 
 
 

Zasedání skončeno ve 21:10 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: 27. listopadu 2015 
Zapisovatelka: Hana Černá 
 
Ověřovatelé:             Blanka Aplauerová   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva 14. 12. 2015 
 


