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Zápis 

z 14. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 1. 2016 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 15. 1 2016 do 25. 1. 2016 Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Janků Roman, Nováková Radka, Šermauerová 

Jaroslava, Valach David 

Nepřítomen: Kmoch Lukáš 

Hosté: Večeřová, Vomáčková, Novák, Valachová, Albrecht 

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 zrušit z programu bod č. 14 „Projednání a schválení RO č. 1“, který navazoval na 
sdělení Středočeského kraje o výši dotace na rok 2016. Kraj dosud nesdělil, a tudíž není co projednávat. 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 14. 12. 2015 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2016 
6. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2016 
7. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 
8. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2016 Nykos a.s. 
9. Projednání a schválení darovací smlouvy Myslivecký spolek Rostoklaty 
10. Projednání a schválení darovací smlouvy TJ Sokol Rostoklaty 
11. Projednání a schválení darovací smlouvy SDH Rostoklaty 
12. Projednání a schválení darovací smlouvy Rybářský spolek Rostoklaty 
13. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu    
       Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
14. Diskuze 
15. Závěr            
Výsledek hlasování: Pro: 

8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 14. 12. 2015 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 14. 12. 2015 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Albrechtová 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- ČEZ zákaznické služby oznámily závady na odběrném místě u pošty č. p. 4 a zaslaly výzvu k odstranění závad. Výzva byla 
předána správci veřejného osvětlení p. Pácalovi, který jedná s ČEZ o nápravě. Dalším nevyhovujícím napojením je spínací bod 
veřejného osvětlení na státní silnici I/12. P. Pácal zajistí nápravu obou závad. 
- Starostka zaslala na ČEZ žádost o zřízení nového přípojného bodu na kostele sv. Martina 
- Myslivecký spolek Rostoklaty zaslal vyúčtování dotace na akci Poslední leč a Myslivecké halali 
- Starostka poděkovala ZO za podpisy na žádosti k řešení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/12, žádost zaslala 
Zastupitelstvu města Český Brod datovou schránkou a dne 20. 1. se účastnila jejich jednání. Pořízení úsekového měření bylo 
zahrnuto do rozpočtu města, tento bod byl nejspornějším bodem diskuze o rozpočtu. Rozpočet města vč. položky pořízení radaru 
ve výši 1,2 mil Kč byl těsnou většinou schválen. Poděkování patří kolegům zastupitelům města Český Brod, kteří pochopili 
nutnost spolupráce. 
- V lednu 2016 proběhla schůzka starostů malých obcí se zástupci MěÚ Český Brod  p. Nekolným, p. Kašparem a právním 



zástupcem ohledně spádovosti škol. Z jednání vyplynulo, že Český Brod připraví dohodu, na jejímž základě obce mohou, ale 
nemusí přispět částkou 2000 Kč/měsíc za umístěného žáka. Na zasedání Z města Český Brod byla v této záležitosti pouze podána 
informace, ze které nevyplynulo žádné další rozhodnutí.  
- Starostka navrhla zadat zpracování obecně závazné vyhlášky na zhodnocení pozemku po připojení ke kanalizaci Dr. Chytilovi. 
Před zpracováním nabízí ZO schůzku, kde se stanoví konkrétní podmínky. Poplatek za zhodnocení bude využit k případné 
intenzifikaci ČOV. Částku za komplexní balíček včetně garantování odsouhlasení vyhlášky na MV požaduje p. Chytil ve výši 
16 000 Kč. 
pí. Večeřová se dotázala, proč OZV nezpracuje OÚ, proč chce obec oslovit odborníka? A jaký bude postup, pokud nebude 
odsouhlasena MV? 
starostka odpověděla, OZV musí zpracovat odborník, aby byla odsouhlasena MV a, aby stanovené podmínky byly nenapadnutelné 
a pokud nebude odsouhlasena MV, tak bude OZV neplatná,  
- Dále starostka informovala, že dle zjištění projektanta plánované i fakticky již používané chodníky jsou na 57 pozemcích jiných 
vlastníků. Navrhuje se soudním znalcem provést výběr vzorku např. 10 pozemků, dle kterých bude stanovena cena i pro ostatní. Na 
jejím základě bude jednáno s majiteli. Starostka osloví znalce k zaslání nabídek. 
- Dne 18. 12. podala starostka žádost o kolaudaci na kanalizaci. Zatím termín ze ŽP není stanoven. 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 
  

5. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2016 
Pí. Černá se dotázala na vysvětlení rozdílu mezi Individuálním a Limitovaným příslibem. Starostka vysvětlila, že Individuální se 
týká plnění od konkrétních dodavatelů, kdežto Limitovaný lze realizovat od kohokoliv.  
P. Janků vznesl dotaz týkající se čerpání nákladů na hovorné pevných linek, mobilů a Internetů. Starostka sděluje, že limity jsou 
maximální, neznamená to, že tyto částky jsou hrazeny, u některých položek (např. telefon) jsou nutné rezervy.  
Pí. Černá vznesla připomínku týkající se obou příslibů k uvedenému znění odstavce vyhlášky č. 416/2004 Sb., dle kterého položky 
schvaluje správce rozpočtu. Starostka ověří a podá informaci.  
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Individuální příslib 2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 
6. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2016 
 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Limitovaný příslib 2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Černá 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 
7. Projednání a schválení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015 
Pí. Apltauerová pochválila paní účetní, jak připravila podklady k inventarizaci.  
Pí. Černá se dotázala, co znamená oceňovací rozdíl. Účetní předložila inventarizační soupisy a knihu Rozpočtové skladby 2015, 
kde je účet specifikován. Na účtu je účtováno v roce 2011 při zahájení odpisování majetku.  
Pí. Černá se dále dotázala, zda inventarizační komise zjišťovala při inventarizaci majetek, který obec fakticky užívá a ve vlastnictví 
obce není. Jedná se o pozemky, jak informovala starostka. Starostka se dotázala pí. Černé, zda již zjistila na Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových informace, jak s takovým majetkem nakládat. Pí. Černá slíbila, že do příště zjistí.  
 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2016 Nykos a.s. 
P. Janků požádal pro zápis o konkrétní sdělení, jakým způsobem se dodatkem mění cena. 
Starostka doplnila, že částka se zvyšuje v jedné položce za občana na 222 Kč (rok 2015 207 Kč). 
 

Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Dodatek č. 1/2016 Nykos a.s. a pověřuje starostku podpisem 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení darovací smlouvy Myslivecký spolek Rostoklaty 
Starostka navrhla zrušení povinnosti spolků týkající se přidělené plochy pro údržbu zeleně. Zrušení povinnosti nahradí zvýšení 
příspěvků, které neproběhne finančně. Údržbu zeleně bude znovu zajišťovat obec.  
Pí. Černá se dotázala, proč jsou finanční dary různé. 
Starostka vysvětlila, že Rybářský a Myslivecký spolek jsou menší. SDH je mužstvo žen, mužů i děti. TJ Sokol má tým A i B a 
žáky.  
Pí. Černá požádala, aby v darovacích smlouvách byly doplněny IČ spolků.  
Starostka slíbila IČ do všech darovacích smluv doplnit. 



Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje darovací smlouvu pro Myslivecký spolek Rostoklaty ve výši 10.000 Kč a 
pověřuje starostku podpisem 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a schválení darovací smlouvy TJ Sokol Rostoklaty 
 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje darovací smlouvu pro TJ Sokol Rostoklaty ve výši 20.000 Kč a pověřuje 
starostku podpisem 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení darovací smlouvy SDH Rostoklaty 
 

Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje darovací smlouvu SDH Rostoklaty ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostku 
podpisem 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 
 
12. Projednání a schválení darovací smlouvy Rybářský spolek Rostoklaty 
 

Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje darovací smlouvu pro Rybářský spolek Rostoklaty ve výši 10.000 Kč a pověřuje 
starostku podpisem 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 
13. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu    
       Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst  
Starostka navrhla, aby byla podána žádost o dotaci z Programu 2016 z rozpočtu Středočeského kraje na výměnu oken u obecného 

úřadu. Zasedací místnost na OÚ slouží i k setkávání občanů a v zimě je obtížně vytápěna.  

 

Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu    

       Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazku finanční spoluúčasti na akci/projektu v 

minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu a pověřují starostku zpracováním a podáním žádosti 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 
14. Diskuze 
P. Janků požádal o detailnější podklady týkající se informací OÚ.  
Starostka podklady k informacím jsou zasílány. Podklady považuje za dostačující a ostatní zastupitelé další informace nepotřebují. 
Opakuje nabídku na setkávání mimo zasedání ZO. 
Pí. Černá se dotázala, zda se ZO nepokusí získat dotaci na opravu místních komunikace, domnívá se, že finanční prostředky byly 
obcím prostřednictvím Středočeského kraje přislíbeny v dostatečné výši. Pí. Šermauerová sděluje, že žádost musí podat SUS. 
Starostka upřesňuje, že dotaci obdržel Středočeský kraj na opravu silnic II. a III. tř. Tuto dotaci nelze použít na místní komunikace. 
P. Janků doplňuje, že dotace pro místní komunikace vyhlásilo MMR. 
Starostka zjišťovala, podmínky MMR, které nesplňujeme. Zatím jsme požádali o vydání stavebního povolení, čekáme na vyjádření 
dotčených orgánů. 
  
15. Závěr 
 
 

Zasedání skončeno v 19:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

 Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

Zápis byl vyhotoven dne:  
Zapisovatelka: Hana Černá 

 

Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

     Jaroslava Šermauerová   .......................................... 

Starostka:                    Radka Nováková     ........................................... 

           razítko obce 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 21. 3. 2016 
 

 


