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Zápis 

z 22. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 14. 11. 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 4. 11. 2016 do 14. 11. 2016 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

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

Šermauerová Jaroslava, Valach David 

Omluveni: Hušner Martin 

Hosté: Valachová, Novák 

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. Zároveň navrhla vyřadit z programu „Projednání a schválení žádosti o dotaci Mysliveckého spolku 
Rostoklaty – Myslivecké halali“. 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 ze 17. 10. 2016 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy – zajištění povinné školní docházky s obcí Tuklaty 
6. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017 

       7. Projednání a schválení výše poplatku za psa na rok 2017 
8. Projednání a schválení Dodatku č. 6/2016 s NYKOS a.s. 
9. Projednání a schválení žádosti o dotaci Mysliveckého spolku Rostoklaty – Poslední leč 
10. Projednání a schválení výše stočného na rok 2017 

       11. Diskuze 
12. Závěr  

            
Výsledek hlasování: Pro: 

8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení Usnesení ze zasedání ZO z 17. 10. 2016 
 

 Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje Usnesení ze zasedání ZO ze 17. 10. 2016: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Apltauerová 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Na minulém ZO byla schválena odpověď p. S., který na ni zareagoval zasláním dopisu a vypověděl smlouvu na odvádění 
odpadních vod. Starostka zpracovala po konzultaci s Mgr. Zhřívalovou odpověď, jejíž znění zastupitelé obdrželi v podkladech.  
Na dětská hřiště v Rostoklatech a Nové Vsi II byly zakoupeny nové betonové koše.  
Dne 6. 11. se konal pravidelný zájezd do pražského divadla. 
Byly zahájeny přípravy na tradiční vánoční akce. 
Na dnešní poradě ZO byl projednán návrh rozpočtu na rok 2017, který bude zveřejněn a na příštím ZO schválen. 
Starostka s předsedkyní kulturní komise připravily seznam osamělých osob nad 70 let, kterým doručí vánoční balíčky. Jedná se 
o 17 balíčků v celkové hodnotě 5 100 Kč. Pí. Apltauerová balíčky doručí a do domova seniorů zaveze společně se starostkou.  
ZO bere informace na vědomí. 

 
5. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy – zajištění povinné školní docházky s obcí Tuklaty 
Obec Tuklaty žádá o uzavření této smlouvy, která bude přílohou k žádosti o zvýšení kapacity tuklatské školy. Podepsáním této 
smlouvy pomůžeme obci Tuklaty získat dotaci a také dětem z Rostoklat poskytneme další možné využití školní docházky v této 
obci. Od 6. třídy má obec zajištěnu docházku v Českém Brodě.  
 



Návrh usnesení č. 3: 

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu – zajištění povinné školní docházky s obcí 
Tuklaty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 
6. Projednání a schválení výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017 
Kalkulace výnosů a nákladů ZO obdrželi v podkladech. Příjmy za poplatky činí 311 tis. Kč, za separaci 62 tis. Kč. Náklady jsou 
568 tis. Kč. Skutečné náklady na občana činí cca 1 tis. Kč. Starostka navrhuje ponechat poplatek nadále ve výši 600 Kč za osobu 
v souladu s OZV č. 1/2012. 
 

Návrh usnesení č. 4:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2017 ve výši 600,- 
Kč/os: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
7. Projednání a schválení výše poplatku za psa na rok 2017 
Starostka navrhuje ponechat poplatek za psa v souladu s OZV č. 2/2011.  
 

Návrh usnesení č. 5:  

         Zastupitelstvo obce  Rostoklaty projednalo a schvaluje poplatek za psa na rok 2017 ve výši : 1.pes v nemovitosti 100,- Kč, 
2 .a další 150,- Kč: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Dodatku č. 6/2016 s NYKOS a.s. 
Dodatek upravuje smlouvu o další sběrné místo u hřiště a to navýšením ceny 3 Kč na občana za rok.  
 

Návrh usnesení č. 6: 
         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Dodatek č. 6/2016 s firmou NYKOS a.s.: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  

 
9. Projednání a schválení žádosti o dotaci Mysliveckého spolku Rostoklaty – Poslední leč 
Myslivecký spolek zaslal žádost o dotaci ve výši 10 000 Kč. Na akci bude živá hudba. 
 

Návrh usnesení č. 7: 
             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje individuální dotaci Mysliveckému spolku Rostoklaty na akci 
Poslední leč 2016 ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Rostoklaty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení výše stočného na rok 2017 
Kalkulaci stočného obdrželi zastupitelé v podkladech. Předpokládané příjmy v roce 2017 jsou ve výši 611 275 Kč bez DPH, 
náklady 657 700  Kč bez DPH. Skutečné náklady na občana činí 37,70 Kč bez DPH. Starostka přesto navrhuje ponechat 
nezměněnou výši stočného, tj. 35 Kč bez DPH/m

3
. Obec by doplácela 46 500 Kč.  

Návrh usnesení č. 8: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje stočné na rok 2017 ve výši 35,- Kč bez DPH/m3 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 

11. Diskuze 
P. Valach poděkoval za organizaci zájezdu na divadelní představení do Prahy. Akce byla úspěšná.  
 
13. Závěr 

 
 

Zasedání skončeno v 19:15 hod. 

 

 

 

 

 



 

 

Přílohy zápisu: 

 

 Prezenční listina 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 11. 2016 

 

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

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

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

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

           razítko obce 

 

 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 12. 12. 2016 
 


