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Zápis 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 27. 6. 2016 od 19:00 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva ZASEDÁNÍ SE NAHRÁVÁ A ZVEŘEJŇUJE NA WEBU OBCE 
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 20. 6. 2016 do 27. 6. 2016 Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

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

David 

Omluveni: Janků Roman, Kmoch Lukáš 

Hosté: Novák, Valachová, od 19:10 hodin p. 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. Současně navrhla doplnění o dva body: „projednání a schválení záměru č. 16/2016 prodej parcely 
447/1 k. ú. Rostoklaty“ a „projednání a schválení smlouvy o provozování a pachtu vodovodu obce Rostoklaty na území obce Nová 
Ves II“. 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 30. 5. 2016 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Dodatku č. 1 s Design By Hy 
6. Projednání a schválení Dodatku č. 5 s Jan Chejn 

       7. Projednání a schválení Záměru č. 18/2016 prodej parc.č. 476/3, k.ú. Rost 
8. Projednání a schválení Záměru č. 19/2016 prodej parc.č. 476/4, k.ú. Rostoklaty 
9. Projednání a schválení Záměru č. 20/2016 pacht a provozování vodovodu Nová Ves II 
10. Projednání a schválení Souhlasu s podstoupení smlouvy z VHS na VODOS 
11. Rozpočtové opatření č. 4 

       12. Projednání a schválení záměru č. 16/2016 prodej parcely 447/1 k. ú. Rostoklaty 
13. Projednání a schválení smlouvy o provozování a pachtu vodovodu obce Rostoklaty na území obce Nová Ves II 
14. Diskuse 
15. Závěr          
  

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 30. 5. 2016 
 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 30. 5. 2016: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 

4. Informace o činnosti OÚ 
- dosud není návrh veřejnoprávní smlouvy od města Český Brod na zajištění školní docházky. Jednání je svoláno na zítra. 
Příspěvek se bude týkat každého žáka od 1. – 9. třídy ve výši 2 000 Kč.  
- starostka a místostarosta podepsali čestné prohlášení o majetku za rok 2015.  
- 15. 6. proběhlo vítání občánků. Poděkování pí. Šermauerové, Apltauerové, Valachové a p. Valachovi. Účast byla 6 dětí a přes 30 
dospělých. 
- Z důvodu poškození sekačky na sekání hřbitova vybral pan správce novou, která bude zakoupena za cca 15 tis. Kč.  
- starostka zaslala žádost na město Český Brod o uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací. Od 1. 1. dle zákona si starostové musí vydávat stavební povolení na místních komunikacích sami. 
Za poplatek agendu může zajistit město Český Brod.  
- proběhla schůzka p. Hlavatého, starostky a zástupce firmy Aquaspol, která je dodavatel čerpadel pro kanalizaci ohledně zajištění 
oprav a pozáručního servisu a revizí. Ze zákona je nutné každé 2 roky zajistit revizi čerpadel.  Firma připraví servisní smlouvy. 
Starostka zároveň hledá šikovného elektrikáře a mechanika, který by případně servis zajistil.  



Zastupitelé berou informace o činnosti OÚ na vědomí. 
 

5. Projednání a schválení Dodatku č. 1 s Design By Hy 
Design By Hy bude provádět stavební práce v kostele. Z důvodu čerpání dotací musí být část prací převedena do příštího roku. 
Veškeré podklady zastupitelé obdrželi. Zítra v kostele zahajovací schůzka.  
Pí. Černá podala dotaz týkající se DPH. Stavební a montážní práce jsou pro plátce DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, 
v podkladech toto nebylo. Starostka sdělila, že všechny faktury na stavební práce týkající se kostela jsou v přenesené daňové 
povinnosti.  

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 k SoD s firmou Design ByHy, kterým se upravuje 
rozsah prací na rok 2016. Celkové práce budou v částce 673 063 Kč bez DPH:  

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Dodatku č. 5 s Jan Chejn 
Dodatek smlouvy navazuje na předchozí usnesení. Stavební práce v roce 2016 budou upřednostněny a tím musí být i změněn 
rozsah prací restaurátorských. Dodatky smluv starostka zašle na MK a tím budou veškeré podklady pro čerpání dotace vyřízeny.  

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 5 k SoD s Jan Chejn, kterým se upravuje rozsah prací na 
rok 2016 a nahrazuje Dodatek č. 4 /2016. Celkové práce budou v částce 215 973 Kč bez DPH: 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 

      7. Projednání a schválení Záměru č. 18/2016 prodej parc.č. 476/3, k.ú. Rostoklaty: 
Návrh usnesení č. 5:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 18/2016, který byl zveřejněn 18.5.-8.6.2016  a pověřuje 
starostku podpisem Kupní smlouvy. Kupující: Květoslava Gratová, podíl 4/5 a Marie Palmieri, podíl 1/5 : parc.č. 476/3, výměra 
30 m2, kupní cena: 13.320 Kč  

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Záměru č. 19/2016 prodej parc.č. 476/4, k.ú. Rostoklaty 

Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 19/2016, který byl zveřejněn 18.5.-8.6.2016  a pověřuje 
starostku podpisem Kupní smlouvy. Kupující: Květoslava Gratová, podíl 4/5 a Marie Palmieri, podíl 1/5 : parc.č. 476/4, výměra 
44 m2, kupní cena: 19.536 Kč  

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Záměru č. 20/2016 pacht a provozování vodovodu Nová Ves II 
K 6. 6. 2016 došlo k majetkovému vypořádání firmy VHS a ENERGIE AG, jeho součástí byl i vodovod obce Rostoklaty. Vodovod 
v Nové Vsi II je ve vlastnictví obce Rostoklaty a tím vzniká povinnost zajistit provozovatele. Dle právního názoru byl zveřejněn 
záměr pachtu a provozování společností VODOS s. r. o.  
Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 20/2016, který byl zveřejněn 10.6. do 26.6.2016 , na 
pacht a provozování vodovodu v obci Nová Ves II společností VODOS s.r.o., IČ: 47538457  

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Souhlasu s podstoupení smlouvy z VHS na VODOS 
 

Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Souhlas s postoupením smlouvy ze společnosti VHS Vrchlice – 
Maleč, IČ: 46356967 na společnost VODOS s.r.o., IČ: 47538457 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
11. Rozpočtové opatření č. 4 
Pí. Apltauerová podala zprávu o návrhu rozpočtového opatření, které obsahuje navýšení dotace z MK ve výši 800 tis., současně 
výdaje na opravu kostela ve shodné částce, podíl obce 140 tis. z vyrovnávací položky. Dále obsahuje dotaci na otevírání rybníka 10 
tis. Kč z rezervy na kulturní akce.  
 
 
 
 



Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení záměru č. 16/2016 prodej parcely 447/1 k. ú. Rostoklaty 
Původně paní uplatňovala na pozemek právo vydržení, ale po obdržení právního stanoviska, změnila názor. Pozemek odkoupí.  

Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 16/2016, který byl zveřejněn 19.4.-5.5.2016  a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy.  Kupující je Jindříška Brabcová: par. č. 447/1, výměra je 39 m2, kupní cena: 17 316 Kč: 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení smlouvy o provozování a pachtu vodovodu obce Rostoklaty na území obce Nová Ves II 
Smlouvu připomínkovala paní Zhřívalová, jejíž připomínky starostka doporučuje akceptovat.  

Návrh usnesení č. 11: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o provozování a pachtu vodovodu obce Rostoklaty na 
území Nová Ves II s provozovatelem VODOS s.r.o., IČ: 47538457: 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 

14. Diskuse: 
Pí. Černá upozornila na neposekanou trávu kolem chodníku k železniční zastávce, jejíž výše omezuje chodce v pohybu. Starostka 
konstatovala, že o situaci ví, ale bohužel p. Dobřanský byl nemocen, dále řešil problémy na ČOV a v poslední době sekání brání 
nepříznivé počasí. Pí. Śermauerová navrhla dát inzerát do Zvěstovatele na přijetí brigádníka k sekání trávy.  
Pí. Černá požádala ostatní zastupitele, aby v případě e-mailové korespondence s oslovením všech zastupitelů, byly odpovědi zasílány 
všem zastupitelům, jak již bylo jednou dohodnuto. Starostka: ne všichni zastupitelé používají email, a je důležité udělat souhrn 
reakcí, to bylo uděláno. 
Pí. Černá navrhla, zda by nebylo možné na zasedání ZO na projektoru promítat projednávané dokumenty, tj. obsahy smluv apod. 
P. Valach doporučuje zastupitelům nahlížet do zaslaných podkladů.  Po krátké diskusi starostka rozhodla, že pokud bude zájem ze 
strany hostů, může být dokument promítnut, ale nikoliv vše. Zastupitelé zájem neprojevili.  

 
15. Závěr 

 
 

Zasedání skončeno v 19:35 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 bude dle potřeby a sdělen dodatečně  
 

 

 

 


