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Zápis 

z 23. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 12. 12. 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 2. 12.2016 do 12. 12. 2016 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Přítomni: Albrechtová Eva, Apltauerová Blanka, Černá Hana, Hušner Martin, Janků Roman, Nováková Radka,  

Šermauerová Jaroslava, Valach David 

Omluveni: Kmoch Lukáš 

Hosté: Přibyl, Novák, 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. Zároveň navrhla doplnění třech bodů do programu: 1. Projednání a schválení finančního daru na 
adventní setkání pro p. Janků, 2. Projednání a schválení žádosti o prodej parcely č. 635 k. ú. Rostoklaty, 3. Projednání a udělení 
pověření starostky k převzetí provedeného projektu výsadba biokoridoru 13 v Nové Vsi 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 zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 14. 11. 2016 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení rozpočtu 2017 
6. Projednání a schválení inventarizační komise 
7. Rozpočtové opatření č. 7 
8. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2017 
9. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2017 
10. Projednání a schválení žádosti p. Fazekaše o stanovisko ke stavbě RD, parc.č. 650/15, 655/9 
11. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s ŽP Projekt – odborná osoba kanalizace 
12. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na projekty revitalizace vodních ploch 
13. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2017 NYKOS s.r.o. 
14. Projednání a schválení navýšení ceny s Ing. Jiří Sobolem – projekt oprava chodníků a komunikací 
15. Projednání a schválení finančního daru na adventní setkání pro p. Janků 
16. Projednání a schválení žádosti o prodej parcely č. 635 k. ú. Rostoklaty 
17. Projednání a udělení pověření starostky k převzetí provedeného projektu výsadba biokoridoru 13 v Nové Vsi II 
18. Diskuze 
19. Závěr  

            
Výsledek hlasování: Pro: 

8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

3. Odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZO z 14. 11. 2016 

Návrh usnesení č. 2: 

           Zastupitelstvo obce Rostoklaty schvaluje zápis a usnesení ze zasedání ZO z 14. 11. 2016 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Hušner 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
4. Informace o činnosti OÚ 
Byla dokončena a převzata zpevněná cesta k č. p. 123 a 164 v Rostoklatech 
16. 11 odbor kontroly Středočeského kraje provedl dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky. Starostka vede spor ohledně poskytování darů a dotací. Svaz měst a obcí potvrzuje názor starostky, že obce mohou 
dle § 35 a 85 zákona o obcích a dále dle § 2055 občanského zákoníku udělovat finanční dary. Starostka zaslala žádost o stanovisko 
na Ministerstvo financí a po jeho obdržení půjde na Středočeský kraj. 
Starostka požádala správce veřejného osvětlení o nabídku na doplnění svítidel podél chodníku k trati ČD. Současně zaslala žádost 
na SŽDC o doplnění svítidel jejich přístupových cest. Zastupitelé nabídku obdrželi. Starostka současně zaslala žádost o nabídku na 



Technické služby. Pokud zastupitelé budou s tímto záměrem souhlasit, pak starostka v rámci svého limitu 50 000 Kč zašle 
objednávku na doplnění osvětlení.  
V rybníku je problém s kvalitou vody a obsahem kyslíku. Rybáři dospěli k závěru, že na vině je usazené 25 leté bahno. Revitalizaci 
nelze v současné době hradit z dotace. Starostka navrhuje řešit pouze nejnutnější úpravy z rozpočtu obce.  
Zastupitelé obdrželi graf týkající se svozu odpadu, kde je vidět pozitivní vliv svozu bioodpadu.  
P. Kaše zaslal žádost s cenovou nabídkou na dodávku a montáž stropu v HZ v ceně 20.150,- Kč bez DPH. Práce byly zahájeny 
před schválením ZO. Starostka nesouhlasí s tímto postupem hasičů a navrhuje, aby ZO tuto nesprávnost hasičům vytklo. V rámci 
dobrých vztahů navrhuje starostka ověřit další nabídkou a následně akceptovat. Následně bude řešit v rámci svého 50 000 Kč 
limitu.  
AJ Produkty dodá objednané židle do kulturního domu v lednu 2017. Bude nutná změna rozpočtového opatření. 
Minulý týden proběhla kontrola provedených prací v kostele sv. Martina ze strany NPÚ a odboru památkového péče. Práce byly 
hodnoceny velmi dobře a bylo vydáno kladné hodnocení pro MK. Starostka zpracovala a zítra odešle závěrečné vyhodnocení této 
dotace pro rok 2016. 
V nejbližších dnech bude vydáno pravomocné stavební povolení k opravě chodníků, na které se bude v lednu žádat o dotaci. Jedná 
se o objekty : SO 129 - podél III, SO 137 , SO 134, SO 121 podél I/12. Nově umísťované chodníky musí mít ÚR. 
Proběhly tradiční vánoční akce: zdobení stromečků a Mikulášská besídka. 31. 12 bude tradiční ohňostroj na hřišti. 
Dne 1. 12. byla doručena žaloba na určení vlastnictví práva vodovodu. Žalobci jsou: obec Dobročovice, Škvorec, Květnice a Úvaly 
proti žalovaným: Rostoklaty, Tuklaty, Břežany, VHS Vrchlice Maleč a Energie AG Bohemia. Žalované obce bude zastupovat 
Mgr. Zhřívalová. V současné době probíhá seznamování s obsahem žaloby.  
 
5. Projednání a schválení rozpočtu 2017 
Návrh byl již projednán na poradě v listopadu, byl zveřejněn a dosud nebyly k němu žádné připomínky. Ani zastupitelé na výzvu 
starostky žádné připomínky nevznesli.  

Návrh usnesení č. 3: 

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2017 s tím, že příjmy činí 5 470 tis., výdaje 8 348 tis. 
včetně splátky úvěru, rozpočet je schodkový a je krytý úsporou z vlastních zdrojů ve výši 2 878 tis.  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

 
6. Projednání a schválení inventarizační komise 
Návrh IK zaslala starostka všem zastupitelům. Další návrhy nebyly podány.  

Návrh usnesení č. 4:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje inventarizační komisi ve složení : Blanka Apltauerová – předseda IK, 

Eva Albrechtová – člen IK,  Jaroslava Šermauerová – člen IK: 

Výsledek hlasování: Pro: 
8 

 Proti: 
0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 
7. Rozpočtové opatření č. 7 
RO projednal FV. Jedná se o navýšení příjmu o 687 586 Kč a zvýšení výdajů o 61 941 Kč. Výdaje se týkají sociálního pojištění 
ZO, elektřiny v kostele, dotace pro myslivce a výdaje za volby 

Návrh usnesení č. 5:  

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
8. Projednání a schválení Individuálního příslibu 2017 
Zastupitelé návrh obdrželi.  

Návrh usnesení č. 6: 

         Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Individuální příslib 2017 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
 
9. Projednání a schválení Limitovaného příslibu 2017 
Zastupitelé obdrželi.  
Návrh usnesení č. 7: 
           Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje Limitovaný příslib 2017: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.  
 
10. Projednání a schválení žádosti p. Fazekaše o stanovisko ke stavbě RD, parc.č. 650/15, 655/9 
Vzhled domu odpovídá regulativům obce. K napojení na kanalizaci vydá vyjádření Obec po konzultaci s Ing. Hlavatým, ohledně 
napojení pozemku na místní komunikaci starostka vydá vyjádření, že pozemek silnice není předán obci, předání proběhne po 
kolaudaci. 
 
 
 



Návrh usnesení č. 8: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje vzhled a umístění RD na pozemku parc. č. 650/15 a 655/9 v k.ú. 
Rostoklaty: 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
 
11. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě s ŽP Projekt – odborná osoba kanalizace 
P. Hlavatý navrhuje snížení odměny z 10 000 Kč na 8 000 Kč měsíčně. Je oprávněnou osobou pro provozování kanalizace. P. 
Janků konstatoval, že předmět v dodatku ke smlouvě je obecný a není patrné, které činnosti p Hlavatý vykonává. Starostka 
nesouhlasí s tím, že rozsah je obecný, je přesně specifikován, následně starostka přečetla předmět činnosti z původní smlouvy z 
roku 2014.  

Návrh usnesení č. 9: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s ŽP Projekt – odbornou osobou na 
kanalizaci: 
Výsledek hlasování: Pro: 

7 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
1 

Janků 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení VŘ malého rozsahu na projekty revitalizace vodních ploch 
Starostka z důvodu obdržení jedné nabídky a v návaznosti na již zmiňované informace navrhuje projednání tohoto bodu odložit.  

 

13. Projednání a schválení Dodatku č. 1/2017 NYKOS s.r.o. 
Služby se zvyšují o 6 398 Kč. Došlo ke zvýšení četnosti sběru separovaného odpadu. Starostka navrhuje vzhledem 
k bezproblémovým službám odpadového hospodářství dodatek schválit.  

Návrh usnesení č. 10: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje dodatek č. 1/2017 s firmou NYKOS s.r.o. 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.  

 

14. Projednání a schválení navýšení ceny s Ing. Jiří Sobolem – projekt oprava chodníků a komunikací 
Zvýšené náklady vznikly na požadavek p. Raka, aby projekt byl upraven a mohl být lépe dotačně podpořen.  

Návrh usnesení č. 11: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje navýšení ceny s Ing. Jiří Sobolem – projekt oprava chodníků a 
komunikací o částku 28.000,- Kč bez DPH 
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno.  
 
15. Projednání a schválení finančního daru na adventní setkání pro p. Janků 
P. Janků se jako zastupitel vzdává odměn a ponechává je v pokladně obce. Nyní žádá o finanční dar 10 000 Kč na akci adventní 
setkání.  

Návrh usnesení č. 12: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje vyplacení finančního daru p. Janků ve výši 10 000 Kč:  
Výsledek hlasování: Pro: 

6 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
2 

Valach, Janků 

Usnesení č. 12 bylo schváleno.  
 

16. Projednání a schválení žádosti o prodej pozemku parcely č. 635 k. ú. Rostoklaty 
P. Fazekaš zaslal žádost k odkupu pozemku, nabízí 20 Kč/m

2
. Tento pozemek je dlouhodobě pronajatý místnímu zemědělci p. 

Kubelkovi. Starostka nepodporuje jakýkoliv prodej obecního pozemku a navrhuje, aby byl zachován stávající pronájem.  

Návrh usnesení č. 13: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje žádost o prodej pozemku parcely č. 635 k. ú. Rostoklaty p. 
Fazekaše a pověřuje starostku přípravou záměru:   
Výsledek hlasování: Pro: 

0 
 Proti: 

8 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 13 nebylo schváleno.  
 
17. Projednání a udělení pověření starostky k převzetí provedeného projektu výsadba biokoridoru 13 v Nové Vsi II 
Protokol se žádostí zastupitelé obdrželi. Jedná se o předání výsadby pro tříleté popěstební péči. 

Návrh usnesení č. 14: 

             Zastupitelstvo obce Rostoklaty pověřuje starostku obce k převzetí provedeného projektu výsadba biokoridoru 13 v Nové 
Vsi II a pověřuje starostku podpisem předávacího protokolu Státnímu pozemkovému úřadu:  
Výsledek hlasování: Pro: 

8 
 Proti: 

0 

 Zdrželi se: 
0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.  
 

 
 



18. Diskuze 
M. Hušner – sděluje, že nový termín konání ZO v polovině měsíce mu nevyhovuje 
P. Janků se dotázal, v jakém stavu je rekonstrukce kostela. Starostka informovala, že chystá fotodokumentaci do lednového 
Zvěstovatele. P. Janků se dále dotázal, kdy bude možné kostel využít k akcím. Starostka sdělila, že se s tím počítá, ale po dobu 
rekonstrukce to není možné.  
Po skončení ZO si zastupitelé prohlédli fotografie p. Přibyla o historii budování rybníka v Rostoklatech.  
19. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:40 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

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

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2016 

Zapisovatelka: Hana Černá 

 

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

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

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

           razítko obce 

Termín příštího zasedání zastupitelstva 13. 2. 2017 
 


