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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 29. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, 

konaného dne 19. 7. 2021 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 12. 
7. 2021 do 19. 7. 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 vypustit bod č. 6  - Projednání a 
schválení: Záměru č. 4/2021 pro formální nepřesnost v již vyvěšeném záměru. V textu zveřejněného záměru 

nebyla uvedena všechna čísla pozemků. 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 28.6.2021 
4. Projednání a schválení: Odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2020, která byla uzavřena mezi obcí 

Rostoklaty jako objednatelem a společností Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 07741561, se sídlem Rybná 
716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, jako zhotovitelem – SO 115 – Chodník podél III/1131 

5. Projednání a schválení: Zadání výběrové řízení na nového zhotovitele SO 115 – Chodník podél III/1131 
6. Projednání a schválení: Záměru č. 4/2021 – bod vypuštěn 
7. Projednání a schválení: Záměru č. 5/2021 
8. Diskuze 
9. Závěr 

  

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se:  

                   

Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 

3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 28.6.2021: 
Na žádost p. Gazdagové o formální opravu zápisu byla pod bodem jednání č. 19 – Diskuze, věta: „Místostarostka 

na místě ověřila na profilu zadavatele, že smlouva je zveřejněna“ nahrazena větou. „Místostarostka na místě 
ověřila na profilu zadavatele, že smlouva je zveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách.“ Ověřovatelé 
souhlasí a nemají námitek. 

 
Návrh usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 28.6.2021:  
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: Martínek Zdrželi se:  

 
Usnesení č.2 bylo schváleno. 
 

4. Projednání a schválení Odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2020, která byla uzavřena mezi 
obcí Rostoklaty jako objednatelem a společností Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 07741561, se 

sídlem Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, jako zhotovitelem – SO 115 – Chodník 
podél III/1131 

Objednatel (obec Rostoklaty) využívá svého práva dle čl. 13 odst. 13.1 a odst. 13.3 Smlouvy o dílo a odstupuje 
od Smlouvy o dílo, neboť zhotovitel podstatným způsobem porušil smlouvu, když stavební práce nerealizuje dle 

harmonogramu plnění, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo, resp. stavební práce nerealizuje po několik měsíců 

vůbec, na staveništi se nenachází a nelze očekávat, že se daná situace změní. Následný postup bude: Znalecký 
posudek pro vyčíslení škod a odvedených prací na stavbě, výběrové řízení (uzavřená výzva) na nového 

zhotovitele stavby a následné vymáhání vzniklých škod a rozdílu v ceně zakázky na DSS s.r.o.. 
 
Návrh usnesení č.3: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Odstoupení od Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2020, která 
byla uzavřena mezi obcí Rostoklaty jako objednatelem a společností Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 
07741561, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, jako zhotovitelem – SO 115 – Chodník 
podél III/1131 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.3 bylo schváleno.  
 

5. Projednání a schválení Zadání výběrové řízení na nového zhotovitele SO 115 – Chodník podél 
III/1131 

Výběrové řízení formou uzavřené výzvy, bude administrováno JUDr. Němečkovou. 

 
Návrh usnesení č.4: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Zadání výběrového řízení na nového zhotovitele SO 115 – 
Chodník podél III/1131 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.4 bylo schváleno.  
 

6. Projednání a schválení Záměru č. 4/2021 – bod vypuštěn 
Bod vypuštěn. 

 
7. Projednání a schválení Záměru č. 5/2021 

Záměr o umístění gabionové zídky na části pozemku 650/1 k.ú. Rostoklaty. 

 
Návrh usnesení č.5: 
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Záměr č. 5/2021 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:  Zdrželi se:  

 
Usnesení č.5 bylo schváleno.  
 

8. Diskuze 

V diskuzi se nikdo nepřihlásil. 
 

9. Závěr 

Zasedání skončeno v 19:11 hod.  
Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dle potřeb. 

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

 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  20. 7. 2021 
Zapisovatel:   Markéta Reichová 
 
 

Ověřovatelé: Jan Hanuš  ……………….…… 
 

Blanka Apltauerová ……………………. 

 
 

 
 

    

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


