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Zápis 

z 21. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 17. 10. 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 7. 10. 2016 do 17. 10. 2016.  

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Černá Hana, Kmoch Lukáš, Janků Roman, Nováková Radka, Šermauerová Jaroslava,  

Valach David 

Omluveni: Apltauerová Blanka, Hušner Martin 

Hosté: Valachová Jitka 

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 a dále navrhla doplnit do programu bod: Informace o činnosti OÚ. Další návrhy 
podány nebyly.  Starostka dala hlasovat o návrhu rozšířeného programu.  
 

Návrh usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje následující program zasedání:  
 

1. Zahájení 
2. Schválení Programu 
3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 7. 9. 2016 
4. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na dodávku stolů a židlí do KD 
5. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na příjezdovou cestu k č. p. 123 
6. Projednání a schválení Záměru č. 21/2016- zřízení VB parc.č. 444/4, k.ú. Rostoklaty 
7. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce na parc.č. 444/1, k.ú. Rostoklaty 
8. Rozpočtové opatření č. 6 
9. Projednání a schválení Dodatku č. 2 s Design BYHY na rozsah prací rok 2016 
10. Projednání dopisu p. J.S.  

       11. Informace o činnosti OÚ 
 12. Diskuze 
13. Závěr 
 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO ze 7. 9. 2016 
 

 Návrh usnesení č. 2: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO ze 7. 9.2016: 

 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na dodávku stolů a židlí do KD 
Starostka oslovila tři firmy se čtyřmi cenovými nabídkami. Nabídky obdrželi zastupitelé v podkladech. Jedná se o nákup 20 ks 

stolů a 150 ks stohovatelných a omyvatelných židlí do kulturního domu. Nejlevnější cenovou nabídku předložila firma AJ 

Produkty s cenou 174 724 Kč a dopravou zdarma. 

 

Návrh usnesení č. 3: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na dodávku stolů a židlí do KD a 
pověřuje starostku obce vystavením objednávky u firmy AJ Produkty: 

 

Výsledek hlasování: Pro: 
7 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
 



5. Projednání a schválení výsledků VŘ malého rozsahu na příjezdovou cestu k č. p. 123 
Starostka sdělila, že oslovila stavební firmy k zaslání nabídky na vybudování komunikace. Jedná se o příjezdovou cestu k čp. 123 

a dále doplnila i k čp. 164 a parcele par. č. 444/1 k. ú Rostoklaty. Tři nabídky zaslala zastupitelům. Nejlevnější nabídku předložil 

pan Ing. Richtr.   

 
Návrh usnesení č. 4:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje výsledky VŘ malého rozsahu na  příjezdovou cestu k č.p. 123 i čp. 
164 a parcele par. č. 444/1 k. ú. Rostoklaty a pověřuje starostku obce vystavením objednávky u firmy Ing. Richtr: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 
6. Projednání a schválení Záměru č. 21/2016- zřízení VB parc.č. 444/4, k.ú. Rostoklaty 
S realizací cesty souvisí i zřízení věcného břemene. ČEZ Distribuce připravuje elektrifikaci na par. č. 444/1 k. ú. Rostoklaty.  
Starostka vyhlásila záměr. č. 21/2016.  

 

Návrh usnesení č. 5:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Záměr č. 21/2016 o zřízení věcného břemene – služebnosti na 
parc.č. 444/4, k.ú. Rostoklaty pro ČEZ Distribuce: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

 
7. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce na parc.č. 444/1, k.ú. Rostoklaty 
Zastupitelé obdrželi v podkladech návrh budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene za jednorázový poplatek ve výši 1000 Kč. 
P. Janků se dotázal, zda je výše ceny dostačující. Pí. Černá navrhla částku 10000 Kč bez DPH. Starostka dala o návrhu částky 
hlasovat. 
 

Návrh usnesení č. 6:  
         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na parc.č. 444/4, k.ú. Rostoklaty s ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 a.s. 
s podmínkou vyšší ceny 10 000 Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro: 

5 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
2 

Albrechtová, 
Šermauerová 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 

Starostka informovala, že do smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ budou dány standardní podmínky podle OZV s uvedením do 

původního stavu. O tom, že smlouva bude obsahovat tyto podmínky, dala starostka hlasovat:  
 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

 

8. Rozpočtové opatření č. 6 
P. Kmoch informoval o rozpočtovém opatření č. 6. Byly navýšeny výdaje na 415 tis. z toho 200 tis. je na nákup židlí, 165 tis. na 

dětské hřiště, 50 tis. na kácení vrby v Nové Vsi a topolu směrem na Limuzy. Byla přijata dotace od Středočeského kraje na volby.  

 

Návrh usnesení č. 7:  
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Dodatku č. 2 s Design BYHY na rozsah prací rok 2016 

Zastupitelé obdrželi návrh dodatku smlouvy č. 2  úpravu položkového rozpočtu s firmou Design BYHY na rozsah prací v kostele. 

Dodatek snižuje částku 50 tis. na restaurátorský dohled, dále poměrnou část nákladů na lešení a zvyšuje objem prací, které měly být 

realizovány v roce 2017.  

 
Návrh usnesení č. 8:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 s Design BYHY na rozsah prací rok 2016  
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

10. Projednání dopisu p. J.S.  
S panem S. bylo jednáno několikrát a pan S. pochopil postoj obce a smlouvu o odvádění odpadních vod podepsal. Přesto trval, aby 

ZO bylo s jeho dopisem seznámeno. P. Janků navrhl, aby odvádění odpadních vod bylo měřeno motohodinami. Starostka 

informovala, že motohodiny neměří průtok. Průtok je možno měřit indukčním měřidlem, které si zájemce může pořídit za  

20  – 25 tis. a nainstalovat je po schválení ZO. Dále starostka poukázala, že v případě měření průtoku odpadních vod by občané 

hledali cesty, jak vypouštět odpadní vody mimo kanalizaci. P. Janků se dále dotázal, proč p. S. má ve smlouvě uvedeno, že 



množství je stanoveno dle doby, po kterou se v obci zdržuje. Starostka sdělila, že toto mají ve smlouvách všichni. P. S. pobývá 

v obci rekreačně. Starostka dala hlasovat o schválení odpovědi. 

 
Návrh usnesení č. 9:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje odpověď p. J. S. 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

        11. Činnost Obecného úřadu 
Starostka poděkovala členům volební komise za průběh voleb. Výsledky jsou zveřejněny na webu obce, budou i ve Zvěstovateli.  

Začátkem října se konala brigáda na nátěr herních prvků na dětských hřištích v obou obcích. Starostka poděkovala za účast. 

Byly položeny dopadové plochy k herním prvkům a opraveno osazení kolotoče v Rostoklatech a zahájena reinstalace kolotoče 

v Nové Vsi II.  

Byla provedena odborná kontrola komínu a kotle v kulturním domě a občanům, kteří měli zájem, byla zprostředkována kontrola 

komínu. 

V kulturním domě proběhla dne 15. 10. 2016 beseda s p. Psotou. 

V listopadu proběhne pravidelný zájezd do divadla v Praze. Letos to bude do divadla Ungelt. Dopravu zajistí a hradí OÚ. 

Starostka se setkala s p. Sobolem, který projektuje realizování váhy pro ZZN. K zajištění projektu bude nutné přemístit zpevněnou 
plochu pro kontejnery před čp 26. Veškeré náklady spojené s vybudováním váhy i zpevnění přemístěné plochy bude hradit ZZN.  

Starostka minulý týden překontrolovala s p. Pácalem stav veřejného osvětlení. Chybí fáze, probíjí sloup do země. Navrhuje 

komplexní řešení osvětlení a za tím účelem zadat zpracování projektu, realizaci financovat z dotace. Starostka osloví projektanty a 

připraví výběrové řízení.  

P. Rigo z NV II, který bydlí u rybníka, navrhuje na své náklady vysekat náletové dřeviny a upravit  okolí rybníka. 

V sobotu proběhne svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu. Pí. Šermauerová se na dotaz starostky přihlásila 

k dohledu u kontejneru na stavební suť, který bude přistaven pod dětským hřištěm v Rostoklatech.  

V listopadu bude výroba ozdob, dále proběhne rozsvícení vánočního stromu v Rostoklatech i v Nové Vsi II, 3. 12. bude Mikuláš a 

31. 12. ohňostroj na hřišti.  Pí. Šermauerová se dotázala na drakiádu, starostka se před vydáním Zvěstovatele dotazovala jednatele 

SDH, dosud není žádná odpověď. 

Pí. Šermauerová sdělila, že fasádu na hasičské zbrojnici ničí strakapoud. Zástupci hasičů na toto byli upozorněni. Starostka nabídla, 

že práce zajistí OÚ, pan Kaše sdělil, že se o řešení postarají. 

 
12. Diskuze 
P. Kmoch informoval o špatném třídění odpadu do popelnic u hřiště a navrhuje zamknutí a vyříznutí víka popelnice o velikosti PET 

láhve.  

Pí. Šermauerová poděkovala za úhradu autobusu, kterým se uskutečnil výlet seniorů na zámek Žleby a do Kutné Hory. Výlet byl 

zdařilý. Starostka pochválila pí. Šermauerovou i pí. Apltauerovou za pořádání i za organizování setkání seniorů, která realizují na 

vlastní náklady.  

Pí Černá navrhla oslovit ve Zvěstovateli podnikatele v obci, aby se ostatním občanům představili a případně inzerovali své služby. 

Pí. Šermauerová upozornila, že podnikatelé mají možnost inzerovat ve Zvěstovateli za poplatek a kdo chce svoje služby nabídnout, 

tak tuto možnost již využil. Starostka doporučila do uzávěrky Zvěstovatele, tj. 31. 10., aby pí. Černá napsala článek s výzvou pro 

podnikatele  

 

13. Závěr 
 

Zasedání skončeno v 19:52 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:             Jaroslava Šermauerová   .......................................... 

        David Valach    ……………………………  

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

           razítko obce 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 14. 11. 2016 


