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    Zápis                                                          

 z 15. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 24. 

2. 2020 od 19:00 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce 

Jiřím Mokošínem (dále jako „starosta“).  

Starosta konstatoval, 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 

17. 2. 2020 do 24. 2. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Vyhotovením zápisu 

starosta pověřil zastupitele Pavla Svatoně.  

 

Přítomni: Eva Albrechtová, Blanka Apltauerová, Jan Hanuš, Dagmar Houdková, Miloš Martínek,  

  Jiří Mokošín, Milan Kubelka, Pavel Svatoň. 

 

Omluveni:  Markéta Reichová 

 

Hosté:  Josef Lukáš, Hana Svatoňová, Michaela Martínková 

 

2. Schválení programu:  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Další návrhy nejsou podány. 

 

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

  
Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení Programu 

3. Schválení zápisu a usnesení z 27. 1. 2020 

4. Informace o činnosti OÚ 

5. Projednání a schválení: Finančního příspěvku na sociální službu raná péče občanům Rostoklaty 

(Středisko Na Sioně) 

6. Projednání a schválení: Žádosti o zřízení vodovodní přípojky st.p. č. 51. 

7. Projednání a schválení: Výsledku výběrového řízení na zhotovitele Projektové dokumentace nové  

    zastávky BUS v lokalitě „Malčev“. 

8. Projednání a schválení: Smlouvy o dílo se zhotovitelem Projektové dokumentace nové zastávky BUS v    

    lokalitě „Malčev“. 

9. Diskuze 

10. Závěr 

 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze ZO 27.1.2020: 
 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze ZO 27.1.2020:  

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

1 



Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

● 10.2. Proběhlo předání staveniště na akci „Revitalizace rybníků v obci Rostoklaty“ za účasti zástupců   

         Obce, zhotovitele díla a TDI. 

● 13.2. Proběhlo přezkoumání hospodaření Obce Rostoklaty za rok 2019 nezávislým auditorem. Nebyly    

         zjištěny vážné nedostatky. 

● 17.2. Proběhlo místní šetření na pozemku parc. č. 445/3 v k.ú. Nová Ves II za účelem změny místní    

         úpravy provozu a odstranění betonových svodidel. Nadále bude provoz řešen pomocí    

         jednosměrného provozu.  

● 18.2. předání nově vyhotoveného Pasportu místních komunikací zhotovitelem Ing. Jaroslavem   

         Flieglem 

● 13.2. Proběhlo jubilejní 20. Seniorské setkání  

● 20.2. Účast na 37. Volebním plénu MAS Pošembeří  

 

      

 

Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení finančního příspěvku na sociální službu raná péče občanům Rostoklaty 

(Středisko Na Sioně). 

Obci Rostoklaty byla doručena žádost o příspěvek ve výši 10.000 Kč na ranou péči občanům. Služeb 

sociální služby rané péče využívá z naší obce jeden občan.  

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na sociální 

službu raná péče občanům Rostoklaty (Středisko Na Sioně). 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
0 Proti: 

 

1 Zdrželi se: 

 

7 

Usnesení č.3 nebylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Žádosti o zřízení vodovodní přípojky st.p. č. 51 

 

 

Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádosti o zřízení vodovodní přípojky st.p. č. 51 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Výsledku výběrového řízení na zhotovitele Projektové dokumentace nové 

zastávky BUS v lokalitě „Malčev“. 

Sešli se celkem tři nabídky na zhotovitele PD. Cenově nejvýhodnější nabídku podal Ing. Jiří Sobol. 

Zastupitelé po posouzení vybrali projektanta Ing. Jiřího Sobola.  

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výsledek výběrového řízení na zhotovitele 

Projektové dokumentace nové zastávky BUS v lokalitě „Malčev“. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Smlouvy o dílo se zhotovitelem Projektové dokumentace nové zastávky BUS v 

lokalitě „Malčev“. 

Smlouva byla zkontrolována Mgr. Zhřívalovou a doporučena k podpisu. 

 

Návrh usnesení č.6: 



Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o dílo se zhotovitelem Projektové 

dokumentace nové zastávky BUS v lokalitě „Malčev“. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

 

9. Diskuze 

V diskuzi se přihlásil pan Lukáš s dotazem, jaké jsou plánované další kroky řešení situace nedokončených 

povrchů komunikace v lokalitě Palace reality, zda vedení Obce nebo samotní obyvatelé dotčené lokality 

podnikají nějaké kroky k vyřešení situace. Starosta poukázal na skutečnost, že stejná a doposud nevyřešená 

situace je i v lokalitě „Urban“ u ČOV v Nové Vsi II. Starosta uvedl, že považuje za prioritní v dotčených 

lokalitách řešit absenci veřejného osvětlení než nedokončené povrchy komunikací. Dále bylo k dotazu 

uvedeno, že dokončení povrchu komunikací by bylo možné eventuálně realizovat ve spolupráci s obyvateli 

dotčené lokality, pokud by byl z jejich strany zájem. Realizace z obecního rozpočtu by představovala 

velikou zátěž pro Obec, zároveň nám není známo, že by byly vyhlášeny dotační výzvy, ze kterých by šlo 

realizovat povrchy komunikací v obytných lokalitách.  

10. Závěr 

Zasedání skončeno ve 19:31 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 23. 3. 2020. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  25. 2. 2020 
Zapisovatel:   Pavel Svatoň 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

Starosta :  Jiří Mokošín  ..........................................   razítko obce 


