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Zápis 

ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 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 17. 4. 2016 do 25. 4. 2016 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Černá Hana, Hušner Martin, Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava, Valach David 

Omluveni: Apltauerová Blanka, Kmoch Lukáš, Janků Roman 

Hosté: Novák, Valachová, Večeřová, Vomáčková 

1. Schválení programu: 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací 
zveřejněnou na úřední desce a navrhla doplnit body programu 1. projednání finančního daru SDH, 2. schválení zřizovací listiny 
jednotky SDH, 3. projednání individuální dotace Rybářskému spolku. Dále z důvodu nemoci ověřovatelky zápisu paní 
Apltauerové navrhuje další bod – schválení ověřovatele. 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. Schválení ověřovatele zápisu 
4. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 21. 3. 2016 
5. Informace o činnosti OÚ 
6. Projednání a schválení Záměru č. 1/2016 prodej pozemku parc.č. 46/23, k.ú. Rostoklaty 
7. Projednání a schválení Záměru č. 2/2016 prodej pozemku parc.č. 476/6, k.ú. Rostoklaty 
8. Projednání a schválení Záměru č. 3/2016 pronájem pozemku parc.č. 457/10, k.ú. Rostoklaty 
9. Projednání a schválení Záměru č. 4/2016 prodej pozemku parc.č. 476/2, k.ú. Rostoklaty 
10. Projednání a schválení Záměru č. 5/2016 koupě pozemku parc.č. 433/32, k.ú. Rostoklaty 
11. Projednání a schválení Záměru č. 6/2016 koupě pozemku parc.č. 433/332, k.ú. Rostoklaty 
12. Projednání a schválení Záměru č. 7/2016 koupě pozemku parc.č. 46/25, k.ú. Rostoklaty 
13. Projednání a schválení Záměru č. 8/2016 koupě pozemku parc.č. 736, k.ú. Rostoklaty 
14. Projednání a schválení Záměru č. 9/2016 koupě pozemku parc.č. 46/26, k.ú. Rostoklaty 
15. Projednání a schválení Záměru č. 10/2016 koupě pozemku parc.č. 735, k.ú. Rostoklaty 
16. Projednání a schválení Záměru č. 11/2016 koupě pozemku parc.č. 433/34, k.ú. Rostoklaty 
17. Projednání a schválení Záměru č. 12/2016 koupě pozemku parc.č. 9, k.ú. Nová Ves II 
18. Projednání a schválení Záměru č. 13/2016 výpůjčka 2 sloupů VO na I/12, k.ú. Rostoklaty 
19. Projednání a schválení žádosti ForTel o souhlas s umístěním vedení v objektu čp 32 
20. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol 
21. Projednání a schválení ceníku komerčního pronájmu kostela sv. Martina 
22. Projednání žádosti Mysliveckého spolku o snížení nájmu za KD 
23. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 
24. Projednání a schválení finančního daru SDH 
25. Projednání a schválení zřizovací listiny jednotky SDH 
26. Projednání a schválení individuální dotace Rybářskému spolku 
27. Diskuze 
28. Závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Schválení ověřovatele zápisu 
Starostka navrhla jako druhého ověřovatele p Valacha. Další návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje ověřovatele zápisu p. Valacha:  

Výsledek hlasování: Pro: 
5 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Valach 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 



4. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 21. 3. 2016 
 Návrh usnesení č. 3: 

           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 21. 3. 2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

5. Informace o činnosti OÚ 
Firma Nykos nabídla obci kontejnery na separaci odpadu zdarma. Starostka navrhuje využít místo u kabin v Rostoklatech. 
Zastupitelé vzali návrh na vědomí a starostka sdělila, že není třeba rozhodovat usnesením a s firmou Nykos již zařídí vše potřebné 
pro realizaci. 
Dne 21. 4. proběhla kontrola státního požárního dozoru hasičského záchranného systému Středočeského kraje. Kontroly se 
účastnila starostka a p. Jenšík, velitel jednotky. Ze závěru kontroly vyplynulo, že obec i jednotka má vzorně vedené dokumenty a 
dále upozornění na nutnost aktualizovat zřizovací listinu (doplněno do dnešního programu) a zpracování plánu odborné přípravy 
(zajistí p. Jenšík). Náklady na pravidelné revize na hasicí přístroje, elektro budov, hromosvody, elektro spotřebiče, BOZP a PO 
činily cca 50 tis. Poděkování patří p. Jenšíkovi a p. Kašemu.  
21. 4. proběhlo předání traktoru, garáž byla dokončena o den dříve. Starostka uzavře povinné ručení s Českou pojišťovnou a 
připojištění traktůrku 
Zastupitelé obdrželi zprávu z poruchy veřejného osvětlení. 20. 4. byly zahájeny výkopové práce a vzhledem ke stavu veřejného 
osvětlení navrhuje starostka zahájit výběrové řízení na opravy chodníků v západní ulici a ulici kolmo k sedlářství. Majetkově bude 
tato část k 25. 4. vyřešena. Současně bude v novém chodníku položeno nové vedení veřejného osvětlení.  
18. 4. bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravy kostela, otvírání obálek proběhne 2. 5. Starostka vyzvala zastupitele, pokud mají 
zájem o účast v komisi, aby jí toto sdělili do 27. 4.  
Obecně závazná vyhláška zpracovaná RNDr. Chytilem byla upravena podle připomínek zastupitelů. Starostka 19. 4. odeslala na 
MV a nyní vyčkáme na jeho stanovisko.  
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne 14. 5. Časy jsou zveřejněny na webu, ve vývěsce a budou i ve 
Zvěstovateli.  
Minulý týden se starostka účastnila kontroly nahlášené poruchy čerpadla v šachtě v Nové Vsi II. Do šachty někdo vysypal štěrk. 
Jelikož se jedná o obecní majetek, obec zajistila a uhradila opravu. Škoda byla nahlášena na Policii. Nájemce zajistí víko proti 
manipulaci.  
Proběhlo jednání s ředitelem Úřadu práce kolínského okresu. Pět osob odmítlo nabídku pracovního místa na VPP, tito lidé byli 
vyřazeni z evidence. 25. 4. se starostka dohodla s pracovnicí z Břežan a od 26. 4. nastupuje na údržbu obce. 
V KD pokračují zednické práce v prostoru jeviště, šaten a částečně i v sále, fasádě přístřešku a soklu hlavní budovy. Bude 
položeno nové lino, místně jsou doplňována osvětlení či zásuvky. Po jejich dokončení se určitě zvýší úroveň poskytovaných 
služeb. 
Jednání o narovnání vztahů ohledně pozemků pod chodníky pokračují, na některé pozemky byly vydány majiteli souhlasy 
s provedením stavby. Odhad: hotovo cca: 50 % 
U firmy Nykos byl objednán úklidový vůz na úklid komunikací.  
Zastupitelé vzali na vědomí podané informace o činnosti OÚ.  
 
Vzory smluv týkající se narovnání vlastnictví pozemků zastupitelé obdrželi. V nich budou doplňovány pouze smluvní strany a 
konkrétní pozemky. Smlouvy zpracovala JUDr. Zhřívalová.  

 
6. Projednání a schválení Záměru č. 1/2016 prodej pozemku parc. č. 46/23, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 4: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 1/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Tarantová Alena, pozemek: parc.č. 46/23, výměra 83 m2, kupní cena: 36.852 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Záměru č. 2/2016 prodej pozemku parc.č. 476/6, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 2/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Drbalová Jana, pozemek: parc.č. 476/6, výměra 31 m2, kupní cena: 13.764 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Záměru č. 3/2016 pronájem pozemku parc.č. 457/10, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 6:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 3/2016 a pověřuje starostku podpisem Nájemní smlouvy. 
Nájemce: Kořínková Marie, pozemek: parc.č. 457/10, výměra 92 m2, nájem: 276 Kč/rok 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Záměru č. 4/2016 prodej pozemku parc.č. 476/2, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 4/2016 a pověřuje místostarostu podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Radka Nováková, pozemek: parc.č. 476/2, výměra 38 m2, kupní cena: 16.872 Kč 



 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 Proti: 

0 
 

 Zdrželi se: 
1 

 

Nováková 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Záměru č. 5/2016 koupě pozemku parc.č. 433/32, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 5/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 433/32, výměra 9 m2, kupní cena: 90 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
11. Projednání a schválení Záměru č. 6/2016 koupě pozemku parc.č. 433/33, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 9: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 6/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 433/33, výměra 22 m2, kupní cena: 220 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 
12. Projednání a schválení Záměru č. 7/2016 koupě pozemku parc.č. 46/25, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 10: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 7/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 46/25, výměra 14 m2, kupní cena: 140 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Záměru č. 8/2016 koupě pozemku parc.č. 736, k.ú. Rostoklaty 
Návrh usnesení č. 11: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 8/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 736, výměra 13 m2, kupní cena: 130 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 
14. Projednání a schválení Záměru č. 9/2016 koupě pozemku parc.č. 46/26, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 12: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 9/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 46/25, výměra 35 m2, kupní cena: 350 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 
15. Projednání a schválení Záměru č. 10/2016 koupě pozemku parc.č. 735, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 13: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 10/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy. 
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 735, výměra 25 m2, kupní cena: 250 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení Záměru č. 11/2016 koupě pozemku parc.č. 433/34, k.ú. Rostoklaty 
Návrh usnesení č. 14: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 11/2016 a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy.  
Kupující: Obec Rostoklaty, pozemek: parc.č. 433/34, výměra 10 m2, kupní cena: 100 Kč 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 
17. Projednání a schválení Záměru č. 12/2016 koupě pozemku parc.č. 9, k.ú. Nová Ves II 
Tento záměr nebyl projednáván vzhledem k tomu, že se nejedná o koupi ale prodej. Bude znovu vyvěšeno. 

 
18. Projednání a schválení Záměru č. 13/2016 výpůjčka 2 sloupů VO na I/12, k.ú. Rostoklaty 
Jedná se o poskytnutí výpůjčky 2 sloupů veřejného osvětlení pro potřebu úsekového měření Městu Český Brod. Náklady na 
výměnu silnějších sloupů činily 42 tis. Kč.  

 

 



Návrh usnesení č. 15: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 13/2016 poskytnout výpůjčku 2 ks sloupů veřejného 
osvětlení pro Město Český Brod.  
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 15 bylo schváleno.  
 
19. Projednání a schválení žádosti ForTel o souhlas s umístěním vedení v objektu čp 32 
Návrhy zastupitelé obdrželi. Pro zrychlování internetu potřebují telekomunikační služby nové kabely, které jsou vedeny v objektu 
OÚ. Starostka nesouhlasí s navrhovanou cenou za služebnost, tj. 3 tis. Kč a za souhlas s vedením dalších kabelů 2 tis. a navrhuje 
20 tis. Kč. Pí. Černá navrhuje 10 tis. Kč.  
Návrh usnesení č. 16: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje změnu částky v bodě 3 Smlouvy o umístění veřejné sítě na 
20 tis. Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

1 
Černá 

Usnesení č. 16 bylo schváleno.  
Návrh usnesení č. 17: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje žádost o souhlas s umístěním vedení v objektu č.p. 32, Rostoklaty 
společně se Smlouvou o umístění veřejné sítě a se změněnou částkou na  20 tis. Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

1 
Černá 

Usnesení č. 17 bylo schváleno.  

 
20. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol 
TJ Sokol požadují 5 tis. Kč na nohejbalový turnaj. Na opravu antukového hřiště již investovali ze svého.  

Návrh usnesení č. 18: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol na akci 
Nohejbalový turnaj ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostku podpisem Veřejně právní smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 18 bylo schváleno.  
 

21. Projednání a schválení ceníku komerčního pronájmu kostela sv. Martina 
Zastupitelé návrh ceníku obdrželi a starostka na žádost pí. Večeřové sděluje, že navrhovaná cena pronájmu kostela včetně 
urnového háje je 1 500 Kč, pronájem pouze kostela je 1 000 Kč a urnového háje je 500 Kč. Cena za svatbu, křtiny a poslední 
rozloučení činí 500 Kč.  Ceny jsou bez DPH. Akce musí být předem odsouhlasena starostou a předsedou kulturní komise a musí 
mít kulturní nebo hudební charakter. Akce musí být v souladu s dobrými mravy a respektem na historii a duchovní prostor. Dále 
musí být uhrazena skutečně spotřebovaná elektrická energie.  

Návrh usnesení č. 19: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje ceník komerčního pronájmu kostela sv. Martina 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 19 bylo schváleno.  
 

22. Projednání žádosti Mysliveckého spolku o snížení nájmu za KD 
Zastupitelé obdrželi přehled příjmů a výdajů provozu KD. Pí. Albrechtová navrhla cenu nájmu nesnižovat. Starostka vysvětlila, že 
MS má s provozem KD spojeny další vícenáklady a hlavní předností je, že MS provoz KD zajišťuje.  

Návrh usnesení č. 20: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje snížení nájmu kulturního domu pro Myslivecký spolek 
Rostoklaty. Roční nájem KD činí: 6 000 Kč s úpravou od 1. 7. 2016. 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

1 
Albrechtová 

Usnesení č. 20 bylo schváleno.  
 

23. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2 
Do příjmů 112 tis. Kč za prodeje a pronájmy pozemků, výdaje na nákup houpačky, výdaje 50 tis. na revize spojené s hasičskou 
kontrolou, přesunutí z rezervy 5 tis. na nohejbalový turnaj, výdaje 75 tis. na přístřešek na traktor, 15 tis. výdaje na nákupy 
pozemků 

Návrh usnesení č. 21: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 21 bylo schváleno.  

 
24. Projednání a schválení finančního daru SDH 
Starostka navrhuje přidělit finanční dar SDH, kteří pracovali na opravě a zhodnocení hasičské zbrojnice od 9 do 12/2015 a 
odpracovali cca 1.200 brigádnických hodin. Do hodin nejsou zahrnuty práce na úklidu v interiéru a na terénních úpravách. 
Starostka navrhuje odměnu ve výši 100 tis. Kč. Pí. Černá konstatovala, že peněžní dar vzhledem k rozpočtu obce ji připadá vysoký 
a nehospodárný, a proto navrhuje 30 tis. Kč. Starostka zdůraznila zhodnocení majetku obce a vysvětlila, že dar 100 tis představuje 
odměnu 83 Kč /hod.  Pí. Černá sdělila, že při projednávání dotace bylo nastaveno, že práce budou provedeny svépomocí a 



poskytnutím finančního daru bude práce hasičům uhrazena. P. Hušner ocenil provedenou práci členů SDH a konstatoval, že pokud 
by práce byly provedeny dodavatelsky, byl by výdaj obce cca 1 mil Kč, a proto odměnu ve výši 100 tis. doporučuje.  Pí. Večeřová 
připomenula, jakým způsobem ZO jednalo s členy SDH před zahájením opravy hasičské zbrojnice, kdy tito museli neustále 
dokládat nějaká potvrzení, podklady apod. Vyjádřila rovněž názor, že vzhledem k rozpočtu obce je částka 100 tis. vysoká a že jí to 
připadá jako předvolební tah. Starostka konstatovala, že se jedná o osobní názor pí. Večeřové. Starostka popírá, že by šlo o 
předvolební tah. SDH měl ze začátku prodlevy se zahájením prací. Kvalitu prací kontroloval TDI a potvrdil velmi dobré provedení 
prací. J.Šermauerová potvrzuje, že práce byly prováděny celý den i za tmy při osvětlení. Práce prováděli ve svém volném čase.  
Na závěr proběhla diskuse a starostka navrhla hlasovat nejprve o podaném návrhu pí. Černé.  
 

Návrh usnesení č. 22: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje finanční dar SDH ve výši 30 tis. Kč. 
Výsledek hlasování: Pro: 

1 
Černá Proti: 

2 
Hušner, Albrechtová Zdrželi se: 

3 
 

Usnesení č. 22 nebylo schváleno.  

 
Návrh usnesení č. 23: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje finanční dar SDH ve výši 100 tis. Kč a pověřuje starostku 
podpisem darovací smlouvy 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 Proti: 

1 
Černá Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 23 bylo schváleno.  
 

25. Projednání a schválení zřizovací listiny jednotky SDH 
Návrh byl zaslán zastupitelům a nutnost tohoto kroku vyplývá z novely předpisů. 

Návrh usnesení č. 24: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje aktualizovanou zřizovací listinu jednotky SDH Rostoklaty 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 24 bylo schváleno.  
 
26. Projednání a schválení individuální dotace Rybářskému spolku 
Rybářský spolek předložil žádost o poskytnutí individuální dotace na rybářské závody konané 21. 5.  

Návrh usnesení č. 25: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace Rybářskému spolku na 
rybářské závody ve výši 10 tis. Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy: 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 25 bylo schváleno.  
 
27. Diskuze 
Pí. Večeřová z pověření své sestry podala informaci týkající se poškození čerpadla čp 20 v NV II. Podle vyjádření zaměstnanců 
firmy, která prováděla opravu, kameny do jímky nasypala firma, která jímku usazovala. U řešení opravy nebyla přítomna majitelka 
nemovitosti ale pouze její nájemníci. Opravárenská firma odmítla vlézt do jímky. Nakonec tam vlezl nájemník p. Minařík. 
Zabezpečení jímky je nutné provést buď za účasti obce nebo firmy. Upozorňuje na email své sestry pro obec. 
Starostka konstatovala, žádný email od paní Kvasničkové nebyl na obec doručen. Diskuze o tom, kdo bude hradit škodu, jsme 
vedli v době, kdy po vydání čerpadla bylo zjištěno vymletí vřetena pískem a nebylo zřejmé, jak se tam dostal. Ihned na místě 
starostka vyvrátila, že písek byl v ČŠ při montáži čerpadla. Starostka každou ČŠ zkontrolovala min. 4 x a před montáží čerpadel 
byla každá ČŠ čistá. Toto potvrdil i p. Minařík. Ohledně vyčištění  ČŠ : vyčištění mohli provést pracovníci AQ a náklady by hradil 
viník poškození, který nebyl v té době znám. Pro snížení ev. svých nákladů se p. Minařík nabídl, že vleze do ČŠ. Pí Večeřová 
nebyla u jednání a slova starostky musí potvrdit p. Minářík, p. Dobřanský a 2 pracovníci AQ.  Paní Kvasničková nemá s obcí 
podepsanou Smlouvu o odvádění odpadních vod, starostka jednala ve věci opravy s nájemcem nemovitosti, oprava byla zajištěna 
do 24 hod po ohlášení a následně byla emailem informována majitelka domu. S nájemníky jsme se bezproblémově dohodli, u 
opravy byli manželé Minaříkovi přítomni.  Po vyndání štěrku a kamení z ČŠ bylo všemi přítomnými konstatováno, že se jednalo o 
úmyslné poškození. ČŠ je sice na soukromém pozemku, ale zezadu je pozemek přístupný. Věc byla ohlášena Policii.  
Pí. Večeřová vznesla dotaz, kdy bude posekáno dětské hřiště v Nové Vsi II. Starostka opakuje, že byly problémy s pracovníky 
z ÚP a termín převzetí traktoru. Frekvence sekání je nyní na maximum.  

Zasedání skončeno v 20:07 hod. 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2016 

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

Ověřovatelé:             David Valach    ........................................... 

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

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

           razítko obce 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 30. 5. 2016 
 


