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 Zápis 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 7. 9. 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 29. 8. 2016 do 7. 9. 2016.  Současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Kmoch Lukáš, Janků Roman, Nováková Radka, Valach David, 

od 19:07 hodin Šermauerová Jaroslava  

Omluveni: Hušner Martin 

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. 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 22. 8. 2016 
4. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na dodávku dopadových ploch u herních prvků 
5. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na pokládku dopadových ploch u herních prvků 

       6. Diskuze 
7. 
Závěr

  
            

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Pí. Šermauerová nehlasovala z důvodu nepřítomnosti při projednávání tohoto usnesení. 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 22. 8. 2016 
 

Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO z 22. 8. 2016 

Výsledek hlasování: Pro: 
5 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
2 

Kmoch, Černá 

Pí. Šermauerová nehlasovala z důvodu nepřítomnosti při projednávání tohoto usnesení. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na dodávku dopadových ploch u herních prvků 
Starostka informovala o podkladech, které zastupitelé obdrželi elektronicky. Jednalo se o protokol o provedení revize herních 
prvků na dětských hřištích v Rostoklatech a v Nové Vsi II. Z této zprávy vyplývá nutnost provést u některých herních prvků 
úpravy, aby splňovaly ČSN.  U některých herních prvků vyplývá nutnost úpravy jejich dopadových ploch. Starostka oslovila firmy 
zabývající se dodávkou a pokládkou těchto ploch k podání nabídek. Jednotlivé nabídky zastupitelům starostka zaslala včetně 
vyhodnocení nabídek. Nejnižší cenovou nabídku za dodání předložila firma Herold Kutná Hora. Starostka navrhla rozdělit 
dodávku dopadových ploch a jejich pokládku. P. Valach doporučil, aby dodávku i pokládku z důvodu budoucích možných 
reklamací realizovala jedna firma. Starostka s tímto návrhem souhlasila.  
 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na dodávku dopadových ploch u 
herních prvků a pověřuje starostku obce vystavením objednávky u firmy Herold Kutná Hora 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti. 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
 
 
 
 



 
5. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na pokládku dopadových ploch u herních prvků 
 

Návrh usnesení č. 4:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje pro pokládku dopadových ploch u herních prvků firmu Herold 
Kutná Hora 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 
6. Diskuze: 
Pí. Černá navrhla, aby v rámci zamýšlených úprav herních prvků dětských hřišť byla tato řešena komplexně včetně osázení zeleně 
kolem hřišť. P. Valach se domnívá, že pokud nebude řešeno projektem, může osázení způsobit další případné komplikace.  
Starostka navrhla pořídit nový nábytek do kulturního domu, který by nahradil současný již dosluhující (stohovatelné židle, stoly). 
Na příští ZO připraví návrh výběrového řízení na dodavatele. Současný nábytek by byl uskladněn a používán pro venkovní akce.  
Starostka předložila žádost majitelky domu čp. 123 na řešení příjezdové cesty – asfalt končí před její parcelou. Starostka osloví 
firmy na vybagrování, položení folie a vysypání štěrkem a připraví návrh výběrového řízení na příští ZO.  
Starostka navrhla v rámci podzimního sběru nebezpečného odpadu přistavit k hřišti jeden kontejner, do kterého by občané mohli 
vysypat stavební suť. Žádá někoho ze zastupitelů o dohled u kontejneru. Informace proběhne ve Zvěstovateli. 
Starostka informovala o stavu objektu čp. 26 v Nové Vsi II. Hrozí propadnutí střechy. P. Korec provede prohlídku a navrhne 
provizorní zabezpečení.  
Starostka informovala o možnosti vytvoření panoramatického náhledu na obce a vybrané body. Body zájmu navrhuje kostel a 
rybník v Rostoklatech a v Nové Vsi II. Nabídka včetně cenové kalkulace byla zastupitelům zaslána. Vytvořené náhledy budou 
umístěny na webových stránkách obce. Zastupitelé vyjádřili s tímto záměrem souhlas.  

 
7. Závěr 
 

Zasedání skončeno v 19:30 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 9. 2016 

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

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

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

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

  

           razítko obce 

 
Termín příštího zasedání zastupitelstva 17. 10. 2016 

 


