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 28. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY,
konaného dne 28. 6. 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 21.
6. 2021 do 28. 6. 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:

Marie Gazdagová

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 doplnění bodu č. 17 - Projednání a
schválení: Souhlasu obce Rostoklaty s převodem pozemků č 692/2 a 692/3 k.ú. Rostoklaty do majetku obce.
Dále navrhuje doplnění bodu č. 18 – Finanční dar ve výši 50.000,- na pomoc tornádem zasažené Moravě. 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 31.5.2021
4. Projednání a schválení: Záměru č. 3/2021
5. Projednání a schválení: Nájemní smlouvy části pozemku parc.č. 430/3 v k.ú. Nová Ves II.
6. Projednání a schválení: Rozpočtového opatření č. 1/2021
7. Projednání a schválení: Nákupu uměleckého díla do kostela sv. Martina
8. Projednání a schválení: Podpisu smlouvy o dílo na obraz Antependia sv. Martina
9. Projednání a schválení: Vítěze výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu (DA) pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Rostoklaty
10. Projednání a schválení: Podpisu smlouvy s dodavatelem DA pro JSDH Rostoklaty
11. Projednání a schválení: Obecně závazné vyhlášky obce Rostoklaty č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
12. Projednání a schválení: Vítěze výběrového řízení na opravu kříže v Nové Vsi II
13. Projednání a schválení: Smlouvy o dílo s vítězem VŘ na opravu kříže v Nové Vsi II
14. Projednání a schválení: Vyjádření ke stavbě RD na poz. č. 11/10 k.ú. Nová Ves II
15. Projednání a schválení: Souhlas s umístěním stavby v části (16m2) pozemku 620/1 v k.ú. Rostoklaty
16. Projednání a schválení: Podpisu smlouvy č. 1338/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
17. Projednání a schválení: Souhlasu obce Rostoklaty s převodem pozemků č 692/2 a 692/3 k.ú. Rostoklaty do
majetku obce.
18. Projednání a schválení: Finanční dar ve výši 50.000,- na pomoc tornádem zasažené Moravě
19. Diskuze
20. Závěr
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Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 31.5.2021:
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty hlasuje o Schválení zápisu a usnesení ze Zastupitelstva Obce ze dne 31.5.2021:
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Martínek

Usnesení č.2 bylo schváleno.
4. Projednání a schválení Záměru č. 3/2021
Jedná se o vyvěšený záměr na pronájem části 6m2 pozemku (430/3) v Nové Vsi II, pro umístění tepelného
čerpadla.

Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Záměr č. 3/2021
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Projednání a schválení Nájemní smlouvy části pozemku parc.č. 430/3 v k.ú. Nová Ves II.
Smlouva k Záměru č. 3/2021 připravená od Mgr. Zhřívalové.

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis nájemní smlouvy části pozemku parc.č. 430/3 v
k.ú. Nová Ves II.
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Martínek

Usnesení č.4 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření doporučil finanční výbor ke schválení.

Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Rozpočtové opatření č.1/2021
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.5 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Nákupu uměleckého díla do kostela sv. Martina
Jedná se o schválení výjimky ze směrnice o přímém nákupu bez výběrového řízení. Po konzultaci s Mgr.
Zhřívalovou a i JUDr. Němečkovou, lze mimořádně schválit výjimku ze směrnice u díla nespecifikovatelného
charakteru pro výběrová řízení udělit. Cena díla 64.000 Kč.

Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Výjimku ze směrnice č.21/2014 k veřejným zakázkám za
účelem pořízení uměleckého díla do kostela sv. Martina
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Apltauerová
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Usnesení č.6 bylo schváleno.
8. Projednání a schválení Podpisu smlouvy o dílo na obraz Antependia sv. Martina
Podpis smlouvy připravené od Mgr. Zhřívalové s autorem díla/obrazu Antependium sv. Martina. Obraz nebude
kopií, ale schválenou volnou inspirací podle původního a odcizeného obrazu. Barvy budou vycházet z dochované
fotografie avšak s ohledem na současnou a zamýšlenou malířskou výzdobu kostela.

Návrh usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis smlouvy o vytvoření autorského díla - obraz
Antependia sv. Martina
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Apltauerová

Usnesení č.7 bylo schváleno.
9. Projednání a schválení Vítěze výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu (DA) pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Rostoklaty
Výběrové řízení provedené od JUDr. Hany Němečkové. Sešly se dvě nabídky. Osloveni byli čtyři dodavatelé.
Vyhrála nabídka s nejnižší cenovou nabídkou a tím byla společnost Auto Trutnov za částku 819.524,- Kč bez DPH

Návrh usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Vítěze výběrového řízení na dodavatele dopravního
automobilu (DA) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Rostoklaty. Vítěz VŘ s nejnižší s cenovou
nabídkou je společnost Auto Trutnov s částkou 819.524,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Apltauerová

Usnesení č.8 bylo schváleno.
10. Projednání a schválení Podpisu smlouvy s dodavatelem DA pro JSDH Rostoklaty
Podpis smlouvy se společností Auto Trutnov připravené JUDr. Němečkovou s vítězem VŘ.

Návrh usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis smlouvy se společností Auto Trutnov (Dodavatel
DA pro JSDH Rostoklaty).
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Apltauerová

Usnesení č.9 bylo schváleno.
11. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rostoklaty č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
OZV připravená obcí a schválená Ministerstvem vnitra.

Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Obecně závaznou vyhlášku obce Rostoklaty č. 1/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.10 bylo schváleno.
12. Projednání a schválení Vítěze výběrového řízení na opravu kříže v Nové Vsi II
Výběrové řízení malého rozsahu, které bylo provedeno obcí. Ze tří oslovených restaurátorů se do konce termínu
podání nabídek sešly pouze dvě. Obě nabídky splňovaly všechna zadaná kritéria, a proto byla vyhodnocena
nabídka s nejnižší cenou. Vítězná částka je 185000,- Kč od restaurátora p. Přibyla

3

Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Vítěze výběrového řízení na opravu kříže v Nové Vsi II
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Apltauerová

Usnesení č.11 bylo schváleno.
13. Projednání a schválení Smlouvy o dílo s vítězem VŘ na opravu kříže v Nové Vsi II
Podpis smlouvy připravené od Mgr. Zhřívalové s vítězem.

Návrh usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis smlouvy o dílo s vítězem VŘ na opravu kříže v
Nové Vsi II
Výsledek hlasování:

Pro:

7

Proti:

Zdrželi se:

Apltauerová

Usnesení č.12 bylo schváleno.
14. Projednání a schválení Vyjádření ke stavbě RD na poz. č. 11/10 k.ú. Nová Ves II
Jedná se o novostavbu RD.

Návrh usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Kladné stanovisko ke stavbě RD na poz. č. 11/10 k.ú.
Nová Ves II
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.13 bylo schváleno.
15. Projednání a schválení Souhlas s umístěním stavby v části (16m2) pozemku 620/1 v k.ú.
Rostoklaty
Jedná se o souhlas s vyvěšením Záměru o záměru umístění gabionové zídky majitele pozemku č. 650/8 na cca
50cm širokém obecním pásu pozemku mezi obrubníkem silnice a soukromým majitelem pozemku.

Návrh usnesení č.14:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Souhlas s vyvěšením Záměru o umístění gabionové zídky
v části (16m2) pozemku 620/1 v k.ú. Rostoklaty
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.14 bylo schváleno.
16. Projednání a schválení Podpisu smlouvy č. 1338/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
Smlouva s poskytovatelem dotace (SFDi) na výstavbu chodníků v Nové Vsi II SO 115.

Návrh usnesení č.15:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Podpis smlouvy č. 1338/B1/2021 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.15 bylo schváleno.
17. Projednání a schválení Souhlasu obce Rostoklaty s převodem pozemků č 692/2 a 692/3 k.ú.
Rostoklaty do majetku obce.
Jedná se o převod dvou pozemků, na kterých je umístěna stavba obce Rostoklaty (ostrůvky u přechodu na hlavní
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silnici I/12).

Návrh usnesení č.16:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a souhlasí s převodem pozemků č 692/2 a 692/3 k.ú. Rostoklaty do
majetku obce.
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.16 bylo schváleno.
18. Projednání a schválení Finančního daru ve výši 50.000,- na pomoc tornádem zasažené Moravě.
Dar v hodnotě 50.000,- bude rozdělen rovným dílem mezi nadace Český červený kříž, Diecézní charita Brno,
Adra, Diakonie Českobratrské církve a Nadace Via.

Návrh usnesení č.17:
Zastupitelstvo obce Rostoklaty projednalo a schvaluje: Finanční Dar v hodnotě 50.000,- bude rozdělen rovným
dílem mezi nadace Český červený kříž, Diecézní charita Brno, Adra, Diakonie Českobratrské církve a Nadace Via.
Výsledek hlasování:

Pro:

8

Proti:

Zdrželi se:

Usnesení č.17 bylo schváleno.
19. Diskuze
V diskuzi se přihlásila p. Gazdagová s dotazem kdy a zda bude odstraňován plevel podél cest a chodníků,
poukázala tak na předešlé vedení obce. Starosta odpověděl, že i současné vedení obce toto již v předchozích
řešilo postřikem, protrháváním a podobně. Upřesnil, že v letošním roce byl koupen speciální kartáč, který to
dělá mnohem efektivněji a rychleji a byl s úspěchem vyzkoušen v Nové Vsi II, na dotaz kdy bude plevel
odstraněn starosta odpověděl, že až bude volná kapacita zaměstnanců obce, nyní se věnují sekání trávy, úklidu
následků vichřice a závadám na kanalizaci. Dále p. Gazdagová vznesla dotaz na název firmy, která provádí
stavbu chodníku SO 115 v Nové Vsi II , a proč se na stavbě nic neděje. Starosta odpověděl, že firma se
jmenuje Dopravní stavby silnic. Dále starosta uvedl, že stavbyvedoucí nereaguje na telefonické urgence,
komunikace ze strany zhotovitele je nedostatečná, a když už komunikuje, dostává starosta odpovědi typu „ silné
deště“, „zdravotní problémy“ a aktuálně „starosti s tornádem na Moravě“. Zhotovitel nekomunikuje ani s TDI.
Dále starosta uvedl, že ve smlouvě je stanovena pokuta ve výši 0,2 % z hodnoty zakázky za každý den prodlení,
kterou bude obec v případě pozdního předání díla vymáhat. P. Gazdagová se dále dotazovala, zda je smlouva
zveřejněna v registru smluv, jaká je hodnota díla a do kdy má být stavba dokončena. Místostarostka na místě
ověřila na profilu zadavatele, že smlouva je zveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách.. Starosta uvedl,
že cena je 1.133.000 Kč, stokorunové, destikorunové a korunové položky z hlavy nevěděl, paní Gazdagové tato
informace stačila. Dle smlouvy je předpokládané dokončení díla stanovené do srpna 2021.
Eva Albrechtová měla dotaz, zda budou přesazeny thuje, které se poškodily výstavbou chodníku SO 115.
Starosta odpověděl, že s majitelkou thují je ve spojení, byl s ní konzultován postup výkopových prací a
odstranění thují v trase chodníku, vytržené stromy byly majitelce nabídnuty k přesazení, ale ta o ně neměla
zájem. Dále starosta uvedl, že věc může řešit majitelka přímo s ním a nepovažuje dále za nutné toto řešit
v diskuzi.
Posledním bodem byl dotaz p. Martínka, zda by měl starosta zájem o pomoc s úklidem „mlékárny“, neboť jsou
v ní věci chaoticky rozmístěny. Starosta odpověděl, že ano, že předměty v mlékárně uložené používají
především členové sboru dobrovolných hasičů, a že by bylo logické, aby po sobě místnost uklidili.
20. Závěr
Zasedání skončeno ve 19:35 hod.
Další zasedání zastupitelstva obce Rostoklaty se bude konat dle potřeb.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

29. 6. 2021
Markéta Reichová
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Ověřovatelé:

Starosta:

Jan Hanuš

……………….……

Blanka Apltauerová

…………………….

Jiří Mokošín

..........................................

razítko obce
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