
  OBEC ROSTOKLATY 

 

     281 71  ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN  TEL. 321 672 721 

          www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz  

 bankovní spojení :  ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300 IČ : 00235709 

    Zápis                                                          

 z 24. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 22. 2. 2021 

od 19:00 hodin. 
  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  
Zasedání Zastupitelstva obce Rostoklaty (dále též jako „ZO“) bylo zahájeno v 18:57 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 

15. 2. 2021 do 22. 2. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

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

Markéta Reichová, Jiří Mokošín, Milan Kubelka. 

 

Omluveni:  Pavel Svatoň 

 

Hosté:   

 

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. Starosta navrhuje přidat bod jednání č. 13 – Projednání 

a schválení přístavby přístřešku skladu brambor na pozemku č. 443/1 st 246 kú. Rostoklaty. 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 ze Zastupitelstva Obce ze dne 25.1.2021 
4. Informace o činnosti OÚ 
5. Projednání a schválení: Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů spol. NYKOS a.s. 
6. Projednání a schválení: Darovací smlouvy Mysliveckému spolku Rostoklaty 
7. Projednání a schválení: Darovací smlouvy TJ Rostoklaty 
8. Projednání a schválení: Darovací smlouvy SDH Rostoklaty 
9. Projednání a schválení: Kupní smlouvy na část pozemku pod tělesem chodníku parc. č. 50/2 k.ú. 

Rostoklaty. 
10. Projednání a schválení: Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnického práva 

ke splaškové kanalizaci tlakové v obci Nová Ves II 
11. Projednání a schválení: Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci RD na pozemku č. 657/7 v K.ú. 

Rostoklaty a žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení vrtané studny. 
12. Projednání a schválení: Revokace usnesení č. 5 z 27.7.2020 – Darovací smlouva a smlouva o zřízení 

věcného břemene (Cyklostezka Břežany) 

13. Projednání a schválení: Přístavby přístřešku skladu brambor na pozemku č. 443/1 st 246 kú. Rostoklaty 
14. Diskuze 
15. Závěr 

                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 25.1.2021: 



 

Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 

25.1.2021 
                    

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Reichová 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

4. Informace o činnosti OÚ: 

 
● Výběr poplatků za TKO a psy – vybráno 76 % poplatků 

● dne 16. 2. 2021  proběhlo ústní jednání s ohledáním na místě ve věci odstranění stavby vrtané studny a 

ústní jednání ve věci projednání námitek na zahájení společného řízení na stavbu vrtané studny (2 ks) 

v lokalita POLIDAR. V k.ú. Nová Ves II 
● Zajištění registrace seniorů v obci k očkování vakcínou proti COVID-19 
● 18.2. 2021 proběhl přezkum hospodaření auditorem ze společnosti AUDIT CONSULTING s.r.o. 

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 byly zjištěny následující chyby  

a nedostatky: Odpisový plán u položky dlouhodobého majetku Traktor je stanoven neúměrně vysoko 

na 30 let životnosti. 

 

 
Zastupitelé berou informace na vědomí. 

 

5. Projednání a schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů spol. NYKOS a.s. 

Jedná se o dohodu mezi obcí a společností NYKOS a.s., která opravňuje společnost NYKOS a s. k 

vyřizování veškerých záležitostí okolo vyúčtování skládkovacího poplatku a s tím související administrativy. 

 

Návrh usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů 

spol. NYKOS a.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Darovací smlouvy Mysliveckému spolku Rostoklaty 

Jedná se o každoroční příspěvek ve výši 30.000,-Kč 

 

Návrh usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Darovací smlouvu Mysliveckému spolku Rostoklaty 

ve výši 30.000,-Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

7. Projednání a schválení Darovací smlouvy TJ Rostoklaty 

Jedná se o každoroční příspěvek ve výši 35.000,-Kč 

 

Návrh usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Darovací smlouvu TJ Rostoklaty ve výši 35.000,-Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Projednání a schválení Darovací smlouvy SDH Rostoklaty 

Jedná se o každoroční příspěvek ve výši 45.000,-Kč 



 

Návrh usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Darovací smlouvu SDH Rostoklaty ve výši 45.000,-

Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 

9. Projednání a schválení Kupní smlouvy na část pozemku pod tělesem chodníku parc. č. 50/2 k.ú. 

Rostoklaty. 

Jedná se o nově vzniklý pozemek dle GP č. 346-9/2021 o výměře 20m2. 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Kupní smlouvu na část pozemku pod tělesem 

chodníku parc. č. 50/2 k.ú. Rostoklaty dle GP č 346-9/2021 o výměře 20 m2 za částku 1000,-Kč/m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 

10. Projednání a schválení Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnického práva 

k splaškové kanalizaci tlakové v obci Nová Ves II 

    Smlouvu připravila Mgr. Zhřívalová a převzetí tělesa kanalizace schválil Ing. Hlavatý 

 

Návrh usnesení č.8: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy o 

převodu vlastnického práva k splaškové kanalizaci tlakové v obci Nová Ves II 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 

11. Projednání a schválení Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci RD na pozemku č. 657/7 v 

K.ú. Rostoklaty a žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení vrtané studny. 

 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD na 

pozemku č. 657/7 v K.ú. Rostoklaty a žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení vrtané studny. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 

12. Projednání a schválení Revokace usnesení č. 5 z 27.7.2020 – Darovací smlouva a smlouva o zřízení 

věcného břemene (Cyklostezka Břežany) 

 

 

Návrh usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Revokaci usnesení č. 5 z 27.7.2020 – Darovací 

smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (Cyklostezka Břežany II) 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
8 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

0 

Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 

13. Projednání a schválení Přístavby přístřešku skladu brambor na pozemku č. 443/1 st 246 kú. 

Rostoklaty 



 

 

Návrh usnesení č.11: 

Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Přístavbu přístřešku skladu brambor na pozemku č. 

443/1 st 246 kú. Rostoklaty. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 

 
7 Proti: 

 

0 Zdrželi se: 

 

Kubelka 

Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 

 

14. Diskuze 

V diskuzi se nikdo nepřihlásil. 

 

15. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:30 hod.  

Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat 29.3.2021. 

 

Přílohy zápisu: 

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

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  22. 2. 2021 
Zapisovatel:   Markéta Reichová 
 

 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 

 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 

 

 

 

    

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


