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Zápis 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 22.8.2016 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 13.8.2016 do 22.8.2016 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Hušner Martin, Janků Roman,  Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava,  
Valach David 
Omluveni: Černá Hana , Kmoch Lukáš, 
Hosté: J. Novák, J. Valachová 

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. Starostka navrhuje doplnit program : 1) Schválení zapisovatele zápisu 2)   Projednání a 
schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní 
komunikace. 
Další návrhy na doplnění nebyly předloženy. Starostka dala hlasovat o doplněném 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 27.6.2016 
4 . Schválení zapisovatele zápisu 
5. Informace o činnosti OÚ 
6. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy – zajištění povinné školní docházky 
7. Projednání a schválení Smlouvy o zpracování a administraci projektu – Chodníky Rostoklaty 

       8. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci mezi obcemi – digitální povodňový plán 
9. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5 
10. Projednání a schválení Smlouvy o poskytování servisních služeb na kanalizaci v obci Rostoklaty 
11. Projednání a schválení Plné moci pro ROPID 
12. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu pro 
místní komunikace 

      13. Diskuze 
14. Závěr 

            
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

0 
 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3 . Schválení zapisovatele zápisu 
Starostka navrhla pana Davida Valacha zapisovatelem dnešního zápisu. Další návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo zapisovatelem dnešního zápisu Davida Valacha 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti : 

0 
 Zdrželi se: 

1 
Valach 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
4. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 27.6.2016 

 Návrh usnesení č. 3: 
           Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  schválilo Usnesení ze  zasedání ZO z 27.6.2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 

 Proti : 
0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
5. Informace o činnosti OÚ 
a) 13.7.2016 OSSZ Kolín provedla kontrolu období od 1.9.2013 do 31.5.2016. Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby ani 



nedostatky 
b) na minulém ZO se dohodlo vyřešit problém se sekáním trávy brigádníkem. Na zveřejněný inzerát reagoval pán z Přistoupimi, 
posekal u nádraží, Novou Ves II  ke kioskům. Další brigádník vyřezal nálety venku podél hřbitovní zdi. Dále nemá zájem 
pokračovat v brigádě. p. Josef Novák, seká cestu z Rost do NV zdarma obecním traktorem. Terén je místy s velkým sklonem, 
nabídky na sekání trávy strojem jsou od 1 – 1,50 Kč / m2 bez DPH , tj. 5.595 m2, náklady na sekání firmou jsou 6.700 Kč s DPH.   
c) na inzerát ohledně elektrikáře a mechanika nikdo nereagoval. V průběhu příprav na servis bylo zjištěno, že máme povinnost 
zajistit na čerpadla i revize dle ČSN, byly zahájeny přípravy na VŘ k zajištění servisu odbornou  firmou. Na tomto postupu se 
shodli zastupitelé na svolané poradě v srpnu. VŘ vedla JUDR. Němečková, zastupitelé obdrželi ZD k připomínkám, VŘ bylo 
vyhlášeno 10.8.2016.  
c) starostka je iniciátorem dopisu zastupitelům města Č. Brod se žádostí o rozšíření veřejnoprávní smlouvy na činnost Městské 
policie o odchyt psů a zásah v případě ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel obce ( k žádosti se připojilo 12 obcí ORP ) 
d) starostka s pí Valachovou a p Novákem  brigádně prořezali stromy na cestě Rost a NV II a na hřbitově,  
e) starostka s kronikářem Janem Psotou připravuje na sobotu 15.10. autogramiádu / besedu o knize Klepec a představení 
připravované knihy Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II. Na vydání knihy se ZO shodlo začátkem roku 2013. Kniha je ze 
strany autora p. Psoty připravena. Nyní je nutné zpracovat graficky a korekturu textu. Předběžné náklady na grafické zpracování, 
korekturu textu a tisk cca 70 tis., při nákladu 500 ks. ZO bude k odsouhlasení předložena obálka a text po korektuře  
f) p Janků minulý týden vyslovil návrh na zrušení kulturní komise pro nečinnost. Vyjádření P. Janků: Komise se letos nesešla, 
považuje to za logické. Považuje za zbytečné mít komisi, řeší ZO. Starostka : nesouhlasí s tímto názorem, komise funguje bez 
problémů, i od občanů dokonce z blízkých obcí dostává pozitivní zprávy, že v Rost se koná spousta akcí , akce jsou tradiční a 
organizátoři z řad zastupitelů znají a plní  své úkoly. Vyjádření předsedkyně KK Blance Apltauerové : s akcemi je seznamováno 
ZO průběžně, plán byl projednán na ZO. KK mimo tradičních akcí zasílá blahopřání, kondolence, balíčky při životním jubileu, 
smuteční květiny. D. Valach : nechápe návrh na zrušení KK, práce na akcích je vidět, např. vítání občánků, divadlo, ohňostroj. 
J. Šermauerová – KK komise pracuje, pomáhají další členové ZO a další dobrovolníci 
g) TJ Sokol předložil finanční vypořádání poskytnuté dotace na nohejbalový turnaj 
h) dokončuje se úsekové měření, investice města ČB. Dle požadavku KUSK a ŘSD musí být před měřením osazeny dopravní 
značky informující o měřeném úseku. Budou demontovány obecní ukazatele rychlosti, starostka žádá zastupitele o návrh do 
2.9.2016  nového umístění, radary musí být u el. zdroje  
Zastupitelé nemají dotaz či připomínku k informacím  
Zastupitelé berou informace starostky na vědomí. 

 
6. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy – zajištění povinné školní docházky 
Po 9 měs byl zpracován konečný návrh smlouvy o zajištění povinné školní docházky našich děti do ZŠ v Č. Brodě. Úhrada 2.000 
Kč / školní rok a dítě, hradí se za žáky od 1. do 9.tříd, předpokládané náklady 90 tis. Kč, odhad 45 dětí,  

Návrh usnesení č. 4: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. p) Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ust. § 178 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon), 
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci (znění viz návrh města Český Brod ), a 
pověřuje starostku obce uzavřením této smlouvy mezi obcí Rostoklaty a městem Český Brod. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení Smlouvy o zpracování a administraci projektu – Chodníky Rostoklaty 
Schůzka s Ing. Rakem proběhla na pracovní poradě ZO v červnu, smlouvu připomínkovala Mgr. Zhřívalová 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o zpracování a administraci projektu – Chodníky 
Rostoklaty s Ing. Tomášem Rakem, IČ : 74156179 a pověřuje starostku obce uzavřením této smlouvy 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 

      8. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci mezi obcemi – digitální povodňový plán 
Město obdrželo dotaci, a bude vyhlašovat VŘ na pořizovatele plánu. Obec je součástí ORP, plán bude veřejně přístupný, pod heslem 
budou zobrazovány důležité kontakty pro starosty, plán obdrží obec v tištěné verzi. 
Návrh usnesení č. 6:  

         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi – digitální povodňový plán, 
znění viz návrh města Český Brod a pověřuje starostku obce uzavřením této smlouvy mezi obcí Rostoklaty a městem Český 
Brod. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5 
Dnes jednal finanční výbor, pí Apltauerová seznámila ZO s návrhem RO č. 5,  
Návrh usnesení č. 7: 
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtového opatření č. 5 



 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení Smlouvy o poskytování servisních služeb na kanalizaci v obci Rostoklaty 
V 1.týdnu v srpnu proběhly pracovní porady členů zastupitelstva, kde byl dohodnut postup k uzavření smlouvy na zajištění 
servisu čerpadel. VŘ provedla JUDr. Němečková, která byla společně se starostkou a pí Šermauerovou členkou hodnotící 
komise. Ostatní zastupitelé neměli zájem být členem komise.  Před vyhlášením výzvy byly podklady zaslány k připomínkám ZO, 
nikdo neměl připomínku. Dne 10.8. byla vyhlášena výzva, emailem byli osloveni  3 uchazeči, dne 16.8. proběhlo otevírání 
obálek, předloženy byly 3 nabídky, podklady vyhodnocení VŘ jste obdrželi. Jedna firma byla z VŘ vyřazena pro nedostatečné 
doložení referencí. 

Na pracovní poradě byla projednána m.j Servisní smlouva, které m.j. zahrnuje i náklady na opravy způsobené nekázní uživatelů. Tyto 
opravy jsou v servisní smlouvě pokutovány dle počtu případů u jedné nemovitosti za kalendářní rok a to 500 Kč za 1 poruchu, 1.500 
Kč za 2 poruchy a 2.500 Kč za 3 poruchy ( částky bez DPH ). Do této chvíle si opravy způsobené nekázní uživatelů hradili vlastníci 
nemovitosti sami, náklady na jednu opravu se pohybovaly od 1.000  Kč do 3.500 Kč. Starostka navrhuje nabídnout  všem 
odběratelům uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod, kde se obec zaváže uhradit náklady na opravu zaviněnou 
odběratelům  a odběratel se zaváže k úhradě pokuty, viz. výše. Uzavření dodatku bude dobrovolné a  nezvyšuje žádným způsobem 
náklady odběratele. Návrh jednoduchého dodatku  zpracuje Mgr. Zhřívalová, bude zveřejněn na webu nebo bude k dispozici 
v kanceláři OÚ. Uzavření Dodatku je dobrovolné, ti, kteří neuzavřou dodatek budou v případě poruchy jimi zaviněné  nadále hradit 
náklady na opravu ve výši 100 %. 

 
Návrh usnesení č. 8: 
             Zastupitelstvo obce  Rostoklaty  projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb na kanalizaci v obci 
Rostoklaty s firmou AQ SPOL, IČ: 27333841 na základě vyhodnocení a Rozhodnutí – oznámení o výběru nejvýhodnější 
nabídky  a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 8  bylo schváleno.  
 
11.  Projednání a schválení Plné moci pro ROPID 
Průvodní dopis vč. Plné moci obdrželi zastupitelé.  
 

Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Plnou moc pro Regionálního organizátora pražské integrované dopravy, 
IČ: 60437359 k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie příslušný formulář s informacemi o rozhodnutí zmocnitele (jakožto 
budoucího objednatele) uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a pověřuje starostku podpisem Plné moci. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 
12. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního 
úřadu pro místní komunikace 
Na minulém ZO bylo sděleno, že obec zaslala žádost o uzavření VPS. 
 
Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a  souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Český Brod, IČ 
00235334 a obcí Rostoklaty,  o zabezpečení výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní 
komunikace vzhledem k tomu, že obec Rostoklaty z důvodů organizačních není schopna samostatně zabezpečit výkon této 
agendy a pověřuje starostku obce Rostoklaty uzavřením této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti : 

0 
 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

Usnesení č 10  bylo schváleno.  
 
13. Diskuze : 
Starostka předkládá žádost p. L. Kmocha, který žádá o změnu termínů konání ZO na polovinu měsíce, starostka doporučuje 
odsouhlasit , přítomní nemají námitek. Bude upraveno v jednacím řádu 
J. Šermauerová – zaslala zastupitelům žádost, kde žádá o úhradu nákladů na autobus pro seniory, 2 roky organizuje setkávání, 
letos se konal výlet na Karlštejn, účast 18 seniorů. Návrh : zámek Žleby a návštěva Kutné Hory. Starostka sděluje, že je rezerva 
v rozpočtu, přítomní zastupitelé souhlasí. Autobus objedná a hradí obec. 
 
14. Závěr  
 

Zasedání skončeno v 19,40  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: 26.8.2016 
Zapisovatel : David Valach 
 
Ověřovatelé:             Blanka Apltauerová   ........................................... 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva 17.10.2016 
 


