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ČINNOST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce pracovalo v 9 členném složení od zvolení v roce 2014: uvolněná
starostka Radka Nováková, neuvolnění: místostarosta Martin Hušner, předsedkyně
sociální a kulturní komise Blanka Apltauerová, předsedkyně kontrolního výboru Bc.
Hana Černá, předsedkyně finančního výboru MVDr. Emílie Hamtáková, členové Eva
Albrechtová, MgA. Roman Janků, Jaroslava Šermauerová a David Valach.
Ve složení ZO proběhla personální změna, když se k 30. červnu 2015 vzdala funkce
zastupitelky MVDr. Emílie Hamtáková. Od 1. července se mandátu ujal náhradník pan
Lukáš Kmoch.
Během roku 2015 se uskutečnilo 11 jednání ZO a 1 veřejná schůze 15. dubna v
kulturním domě, kde byl prezentován průběh obnovy kostela sv. Martina a dokončení
zkušebního provozu kanalizace a ČOV, ale i přípravy projektové dokumentace na další
stavební akci v budoucnu – opravu a výstavbu chodníků a místních komunikací.
Schůze se zúčastnilo 42 občanů, což svědčí o zájmu občanů o stavební akce v obci.
ZO v červnu schválilo na podnět jednoho ze zastupitelů pořizování a zveřejňování
zvukových nahrávek z jednání zastupitelstva na webu www.rostoklaty.cz. Starostka u
právní poradny Svazu měst a obcí ověřila, že pořízení a zveřejnění zvukového
záznamu neodporuje současné právní legislativě, zejména právu na ochranu
osobnosti. Vše, co se v průběhu jednání zastupitelstva odehraje a projedná je veřejné.
Rozpočet obce
Obec v roce 2015 hospodařila se schodkovým rozpočtem: příjmy i výdaje 6 041 000
Kč, zajištěným vlastní úsporou z minulých let – krytí z vlastních zdrojů 731 510 Kč.
Poplatky občana
Cena za svoz TKO zůstala pro rok 2015 ve stejné výši jako v předchozích dvou letech
– 600 Kč / poplatník. I platby za psy zůstaly stejné – 100 Kč / první pes a 150 Kč /
každý další pes. Svoz BIO odpadu probíhal pro občany i nadále zdarma.
Petice za prodloužení železniční linky S7
Do 27. května bylo možné na OÚ Rostoklaty podepsat petici adresovanou Krajskému
úřadu Středočeského kraje jakožto objednavatele obslužnosti k prodloužení železniční
linky S7 Beroun – Praha, hlavní nádraží – Úvaly do Českého Brodu. Petiční výbor pod
vedením JUDr. Jany Ammerlaan usiloval o zkvalitnění dopravní obslužnosti pro občany
zejména v ranních špičkách. Petice podepsaná i některými občany Rostoklat měla
neúplný účinek. KÚSK sice akceptoval prodloužení linky S7 do Českého Brodu ale s
tím, že zastávky Tuklaty a Rostoklaty bude pouze projíždět. Starostka obce Radka
Nováková se starostou obce Tuklaty Petrem Jenšovským 13. července podali na kraji
důraznou námitku a jejich jednání vedlo k tomu, že vlaky staví v obou obcích. Došlo ke
zkrácení intervalu odjezdů vlaků ze zastávky Rostoklaty směr Praha i Český Brod.
Obecně závazná vyhláška
ZO vydalo 30. března novou OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Rostoklaty, čímž došlo ke zrušení OZV č. 1/2008.
Ve vyhlášce byla zohledněna a vyznačena odběrná místa separovaného komunálního
odpadu (SKO) a služba pro občany byla rozšířena o kontejnery a nádoby na nově
tříděné komodity (kovy, BIO odpady).
Odpady a zkvalitnění sběru SKO
Pro občany obou částí 11. dubna uspořádala obec svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu. Traverzané ve stejný den zorganizovali sběr železného šrotu,
který občané připravili k odvozu před vrata svých nemovitostí. ZO posílilo sběrná místa
v obci o nové kontejnery. K poště v Rostoklatech a do Nové Vsi II byl dodán
kontejner na sběr kovů, k poště přidán 1 ks na papír. Dále byly pořízeny 2 popelnice
na odběr jedlých olejů a tuků, produktů, které občané nesmí vylévat do kanalizace.

OSADNÍ VÝBOR NV II
Dětský den v Nové Vsi II
V sobotu 27. června se v Nové Vsi II uskutečnil Dětský den. Členové Osadního výboru
připravili pro děti vědomostní či sportovní soutěže (skákání přes švihadlo, hod míčů do
koše, zametání míčků ve slalomu) a skákací hrad. Nově proběhlo losování o připravené
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ceny. Po hlavním programu následovala živá hudba a občerstvení ve volné zábavě.
Osadní výbor pro občany uspořádal akce „Těšíme se na léto“ a „Novoveský karneval“.
Péče o zeleň na veřejných prostranstvích
Od roku 2013 se členové osadního výboru a brigádníci starali o zeleň na návsi a dalších
veřejných prostranstvích v Nové Vsi II, k čemuž byl výboru poskytován každoroční
příspěvek ve výši 6 000 Kč. Po stanovisku Ministerstva vnitra, které sdělilo obci, že
Osadní výbor nemá dle zákona stejné postavení jako spolek a nemůže tedy disponovat
finančními prostředky na svou činnost, se OZ rozhodlo, že přenechá péči o zeleň v
Nové Vsi II obecním zaměstnancům.
Zrušení osadního výboru
ZO na jednání 23. listopadu odvolalo členy Osadního výboru Ivanu Večeřovou, Ivetu
Vomáčkovou a Štefana Vejrostu a výbor zrušilo. Obec tak rozhodla na základě ztráty
důvěry ke členům výboru, jejich nepřípustného jednání a porušení § 121 zákona o
obcích 128/2000 Sb, a to dobrých mravů, poškození jména zastupitelů, kteří jako
jediní mají právo a odpovědnost zastupovat obec. V květnu 2015 totiž předsedkyně
Ivana Večeřová za Osadní výbor oslovila fy ZZN Polabí s žádostí o sponzorský dar na
zakoupení 2 ks sekaček v ceně 32 000 Kč. ZZN Polabí v domnění, že předsedkyně
jedná jménem obce přislíbilo částku 16 000 Kč. Následně předsedkyně požádala ZZN,
aby nebyl finanční dar posílán na účet obce a poté, aby ji byl poskytnut jako fyzické
osobě. Předsedkyně výboru jednala bez vědomí ZO, ke kterémužto jednání podle
vyjádření auditorů Krajského úřadu i právního názoru Svazu obcí a měst nebyla
oprávněna. Osadní výbor je ze zákona definován jako iniciační a poradní orgán a nesmí
mít žádné finanční aktivity bez vědomí ZO.
Osadní výbor pracoval pro obec od roku 2005. ZO poděkovalo odvolaným členům
výboru za spolupráci na kulturním životě Nové Vsi II a doporučilo aktivním občanům v
Nové Vsi II navázání v činnosti např. formou občanského sdružení, jehož aktivity obec
ráda v budoucnu podpoří.

STAVEBNÍ ČINNOST
Zkušební provoz kanalizace a ČOV
V první polovině roku probíhaly přípravy podkladů pro odbor Životního prostředí s
ohledem na plánovaný přechod ČOV ze zkušebního do trvalého provozu, k němuž
došlo 9. dubna 2015. Souběžně probíhaly ze strany obce a správce ČOV kontroly stavu
napojených čerpacích šachet u nemovitostí. Každý měsíc jsou na přítoku a odtoku vod
u ČOV odebírány vzorky podléhající laboratorním rozborům, jejichž výsledky odpovídají
stanoveným limitům pro správnou funkci čistírny. Denně správci ČOV pan Dobřanský.
a Svojše zaznamenávají hodnoty přítoku (průměrně 30 m³ odpadní vody / den),
odtoku, spotřeby elektrické energie, teplota venkovního vzduchu, teplota aktivace,
počasí, stav motohodin dmychadel a dehydrátoru. 30. května se v objektu čistírny
uskutečnil druhý Den otevřených dveří, při němž se mohli uživatelé podruhé
seznámit se správou nebo čistícím procesem a zpracováním odpadních vod. V říjnu
prováděl pan Dobřanský kontroly šachet a čištění čerpadel (proplachování).
Kontrolky ovládacích skříní
Během zkušební doby došlo u některých uživatelů k závadnému problikávání červené
kontrolky ovládacích skříní u čerpacích šachet uživatelů, indikující plané poruchy. Při
normální funkci má kontrolka indikovat např. zadření nebo zablokování čerpadla. Obec
se dohodla s dodavatelem čerpadel fy AQ SPOL, s r.o. k dodatečnému namontování
odporu do ovládacích skříněk, které provedl elektrikář P. S. na náklady firmy v rámci
odstranění závad.
Kontrola dotace SZIF
V září 2015 proběhla dodatečná kontrola projektu stavby kanalizace ze strany Státního
zemědělského intervenčního fondu, jakožto poskytovatele dotace. Centrále SZIF byla
předložena veškerá povinná dokumentace (výběrové řízení na zhotovitele, žádost o
proplacení dotace, soupisku faktur, originály faktur, veškerá hlášení o změnách,
kolaudační souhlas, zařazení investice do majetku, oprávnění k provozování kanalizace
ale i soupis osob připojených na kanalizaci). Kontroloři poté osobně navštívili objekt
ČOV u Nové Vsi II, kde překontrolovali výrobní čísla strojů a zařízení. Náročná kontrola
byla uzavřena se závěrem „bez závad“ s poděkováním za kvalitní přístup, vysokou
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připravenost, která svědčí o velmi kvalitní práci starostky obce Radky Novákové za
uplynulé tři roky.
Dostavba kanalizace v lokalitě Palace Reality
V červenci 2015 rozhodlo ZO o dostavbě kanalizace a způsobu připojení lokality PR na
kanalizační řad obce. Byla zpracována projektová dokumentace a v září komise ve
složení: Radka Nováková a Roman Janků za obec Rostoklaty, zástupce TDI Jiří Hlavatý,
projektant Pavel Brůna a odborná poradkyně Hana Němečková vybrala ve výběrovém
řízení nabídku fy Stavitelství Řehoř s nabídkou 1 588 922,77 Kč bez DPH, s níž obec
uzavřela smlouvu o dílo. V říjnu ZO schválilo znění smlouvy o poskytnutí investičního
účelového příspěvku, který byl zájemcům o připojení stanoven na 40 000 Kč. Během
následujících měsíců probíhalo umisťování a napojování čerpacích šachet. Dostavbou
kanalizačního řadu obec vyšla vstříc obyvatelům lokality, kteří se dostavby nedomohli u
svého developera, který řad nedostavěl a neuvedl v provoz.
Celkem bylo vybudováno 14 z 18 plánovaných čerpacích šachet, čímž se nabídková
cena ponížila se započtením víceprací na 1 213 021,61 Kč. Dne 11. prosince proběhly
tlakové zkoušky.
Napojení lokality Lap Invest na ČOV
Hlavní řad v této lokalitě byl zkolaudován fy Lap Invest v roce 2009, u něhož chybělo
napojení na obecní řad. U pozemků u silnice III. třídy ve směru na Břežany II došlo k
vybudování přípojek. Náklady na pořízení šachty a čerpadla splňujících technické
parametry obce, čili vlastníka a provozovatele kanalizace, si hradili vlastníci pozemku
na vlastní náklad. Šachty i čerpadla zůstávají v majetku vlastníků nemovitosti a s nimi
i související servis a opravy zůstává v jejich režii. Napojení na řad obce hradila fy Lap
Invest.
Finanční dar starostce obce
Místostarosta obce Martin Hušner navrhl 25. května schválit vyplacení finančního daru
50 000 Kč starostce Radce Novákové za bezproblémový průběh výstavby kanalizace.
Starostka nad rámec časových povinností uvolněné zastupitelky, vyžadující odborné
znalosti a dovednosti, které by musela pro obec vykonat jiná osoba za úplatu, 2 roky
pracovala v zodpovědné roli manažera, aby zajistila výběrové řízení a bezchybné
vyúčtování dotace SZIF, zdárné ukončení zkušebního provozu, kolaudaci zařízení ČOV a
v neposlední řadě pro obec získala úsporu z celkové částky 187 568 Kč. Tyto úkony lze
chápat jako mimořádně prospěšné pro celou obec. Zastupitel Roman Janků podal
podnět k prověření zákonnosti na Ministerstvo vnitra ČR. MV ČR po revokaci usnesení a
přijetí nových usnesení s přesnější formulací, které bylo přijato zastupitelstvem 20.
července, nenašlo pochybení u poskytnutí daru starostce.
Chodníky a komunikace
Na dubnové veřejné schůzi byl občanům představen záměr na obnovu a vybudování
nových chodníků a místních komunikací v obci. Během roku 2015 bylo provedeno geodetické zaměření obou obcí a projektant Ing. Jiří Sobol vypracoval návrhy a řešení
výstavby chodníků, které mohli občané do 25. září připomínkovat a ovlivnit.

KOSTEL SV. MARTINA
Rekonstrukce barokních fresek
Ministerstvo kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví obci přidělilo
roku 2015 dotaci ve výši 900 000 Kč určenou na restaurování interiéru, která spočívala
v obnově barokních fresek kostlivců v součinnosti s NPÚ. ZO schválilo Smlouvu o dílo
na restaurování s Mgr. Janem Chejnem ve výši 3 582 080 Kč bez DPH, kterou v říjnu
dodatečně snížilo o 458 322 Kč bez DPH. V květnu proběhla I. etapa, kdy se provedlo
rozšíření restaurátorského průzkumu (omítkové sondy), který odpověděl na otázky
památkářů na to, v jakém rozsahu lze dále restaurovat interiér. U fresky s kostlivci
došlo k rozšíření průzkumu, přičemž se v nice zazděného jižního vstupu do kostela
obklopeného kostlivci objevila malba „hořících duší v očistci“. Restaurátorský zásah
zjistil původní barevnosti užitých omítek. V červenci se s restaurátory dohodly další
postupy a barevnost omítek.
Pro probíhající restaurátorský zásah v interiéru nemohl proběhnout uvnitř kostela
25. července svatební obřad M. S. a V. H., a proto se obřad novomanželů u
přítomnosti svědků, rodin a zhruba 50 hostí uskutečnil před kostelem.
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Při rekonstrukci bylo zjištěno několik nových skutečností. Na nápisové desce se
znakem hejtmana škvoreckého panství Jana Floriána z Neudorfu (predikát získal po
Nové Vsi II) byl odkryt letopočet 1618, který zpřesnil a doložil dokončení renesanční
přestavby kostela, udávané dosud pouze rozmezím vlády Albrechta Jana Smiřického ze
Smiřic na panství (viz nápisová deska přesazená roku 1900 do jižní stěny), který vládl
na panství v letech 1614–1618. Dalším zajímavým zjištěním po odstranění vrstev
novododobé omítky na středovém sloupu kruchty bylo odhalení plastiky hroznového
trsu s kamenickou značkou nebo dokonce iniciálami kameníka „AK“, který roku 1618
realizoval renesanční přestavbu.
Elektrifikace a nasvícení kostela
ZO schválilo 26. ledna provedení elektrifikace kostela, kterou však nebylo možné řešit
dotačními tituly, a proto obec rozhodla o využití finančních darů na opravu kostela.
Trasy (záseky) i typ nasvícení byl konzultován s NPÚ a po vydání závazného stanoviska
a stavebního povolení byla po výběrovém řízení vybrána s nabídkou 430 615,50 Kč bez
DPH brněnská firma Elektroplus, s r.o., která zahájila elektrifikaci kostela od září. Při
elektrifikaci došlo ke snížení nákladů o 89 803,50 Kč z důvodu nerealizovaného EZS
zabezpečení objektu.
Příspěvky na opravu kostela
Díky finančním darům občanů, příznivců obnovy kostela a výtěžkům z kulturních akcí
se za rok 2015 na účtu navýšila částka z počátečních 432 830,32 Kč o částku 10 288
Kč. Z těchto darů obec hradila elektrifikaci kostela a konečný zůstatek po listopadovém
odečtu úhrady byl ke dni 31. prosince 101 615,49 Kč.

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Příspěvky na spolkovou činnost
Na základě novely zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vešla v platnost od 20. února nová metodika k vyplácení a přerozdělování finančních
příspěvků místním spolkům a Osadnímu výboru. Příspěvky jsou poskytovány nově jako
dotace formou veřejnoprávních smluv se spolky, a to 1) na činnost formou finančního
daru a 2) na kulturu prostřednictvím individuální žádosti spolku o dotaci.
ZO schválilo 20. dubna poskytnutí finančních darů Mysliveckému sdružení 10 000
Kč, Sboru dobrovolných hasičů 20 000 Kč, Rybářskému spolku 10 000 Kč, TJ Sokol 20
000 Kč a Osadní výbor 6 000 Kč. Individulání dotace byly uděleny:
25. května – TJ Sokol 5 000 Kč dotace na akci nohejbalový turnaj
25. května – Rybářský spolek 5 000 Kč dotace na akci otevírání rybníka
25. května – SDH 10 000 Kč dotace na akci country bál
25. května – SDH 5 000 Kč dotace na akci stavění máje a čarodějnice
14. prosince – Myslivecké sdružení 10 000 Kč dotace na akci Poslední leč
14. prosince – Myslivecké sdružení 10 000 Kč dotace na Myslivecké halali (2016)
14. prosince – TJ Sokol 17 000 Kč dotace na pořízení 1 branky, míče a kužele.
ZO projednával 29. června na základě žádosti Osadního výboru o zvýšení příspěvku k
sekání trávy v Nové Vsi II na 10 000 Kč za rok. Obec se obrátila na ministerstva vnitra
a financí, aby způsoby financování OV prověřila. Bylo zjištěno, že obec nemůže OV
poskytovat žádné příspěvky ani dotace. Výdaje výboru mohou být hrazeny jako jiné
výdaje obce, podloženy daňovým dokladem. ZO 29. června revokovalo rozhodnutí o
udělení finančního příspěvku 6 000 Kč a obec paní Večeřové uhradila 3 000 Kč za
dosud odvedenou práci. ZO schválilo 29. června finanční limit 3 000 Kč na akci Těšíme
se na léto a 20. července finanční limit 3 000 Kč na akci Novoveský karneval.
Sbor dobrovolných hasičů
V lednu 2015 podepsala obec přijetí dotace ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic poskytované Středočeským krajem. Dotace 477 390 Kč byla určena na
rekonstrukci zbrojnice – výměna střešní krytiny, zateplení střechy, výměnu oken a
vjezdových vrat, zateplení fasády a zřízení nových elektrorozvodů v hlavní budově.
Přidělení dotace bylo podmíněno využitím finančních prostředků pouze na stavební
materiál a zajištění prací muselo být provedeno svépomocí – brigádnicky. Členové SDH
zahájili stavební práce v září po vyjádření NPÚ a rekonstrukce byla skončena koncem
roku (říjen – latě, střecha, izolace, vjezdová vrata a listopad – výměna oken a dveří,
fasáda, rozvody topení a prosinec – terénní úpravy v okolí zbrojnice).
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Poslední generální rekonstrukce zbrojnice byla provedena podle dochované nápisové
tabulky na přízemní budově „klubovny“ v rámci „Akce Z 1974-76“.
Ve vedení SDH proběhla k 31. prosinci personální změna, kdy odstoupil z funkce
velitele JSDH Rostoklaty Martin Vavrek.
TJ Sokol Traverza
Na jaře rozhodl fotbalový klub Traverza Rostoklaty o přihlášení týmu mladších žáků
do okresní soutěže v sezoně 2015/2016 a k propojení žákovských týmů se sousedním
fotbalovým klubem S. K. Břežany II. Žákovský tým (15 chlapců a dívek od 5 do 11 let)
sestavil kapitán T. M. a první zápas se odehrál proti Českému Brodu se třemi
brankami. Hra žáků se hraje na polovině hřiště, a to 7 x 7 hráčů + brankáři na 2 x 30
minut s brankami o velikosti 5 x 2 metru, které Traverza nákupem dovybavila.
Fotbalový klub Traverza uspořádal v obci 8. května první nohejbalový turnaj, kdy
proti sobě nastoupily tříčlenné týmy.
Rybářský spolek
V sobotu 9. května proběhly za velmi deštivého počasí u obecního rybníka na návsi v
Rostoklatech rybářské závody, které zahájil Jiří Mokošín trumpetou. Déšť rybáře od
soutěžního lovu a zahájení rybářské sezóny neodradil.
Myslivecké sdružení
ZO schválilo 31. srpna zřízení stálé brokové střelnice pro potřeby Mysliveckého
sdružení na parcele č. 561 a 557 v katastrálním území Nová Ves II s využitím 3 x do
roka. Na podzim jednal předseda sdružení Václav Miškovský s obcí, které sdělil, že je
sdružení ve ztrátě, a proto nebude schopné nadále provozovat Kulturní dům.

UDÁLOSTI
Směna pozemků s ZZN Polabí
Obec od ledna začala jednat s fy ZZN Polabí, které hodlalo u svých skladů ve „výrobně
– komerční ploše“ Nová Ves II zřídit váhu vozidel. Ke svému záměru potřebovala fy
vyměnit část pozemku u obecního domku čp. 26 (který patří obci od ledna 2010). ZZN
Polabí naproti tomu nabídla obci části pozemků na parcele č. 40 a 585, které by obci
umožnily přístup k obecnímu domku z obou stran. Podmínkou směny byl souhlas ZO s
plánem provozu nákladové dopravy fy ZZN, který počítal s naskladňováním hnojiv 250
kamiony za rok a vyskladňováním hnojiv 320 vozy zemědělské techniky za rok, což je
stav, který fy ZZN provozuje již několik let, jen navíc nákladní doprava zajížděla na
váhu do Českého Brodu, což nyní odpadne. Osadní výbor obeznámil občany Nové Vsi,
kteří souhlasili s plánem provozu.
Divadelní hra: Ani za milión!
Obec Rostoklaty navázala spolupráci s obcemi Tismice, Přišimasy a členy Osvětového
spolku přátel Vrátkova na uspořádání společného divadelního představení pro občany
všech pořádajících obcí. V neděli 10. května se od 16 hodin v Kulturním domě Tismice
odehrála hra Ani za milión! v režii Vlasty Hartlové, Michaelou Kuklovou a Marcelem
Vašinkou v hlavních rolích. Občané byli na divadelní představení do Tismic i domů
zdarma dopraveni autobusovou dopravou.
Zrušení místní pošty
Obec navštívili opět manažeři České pošty s nabídkou zrušení pobočky České pošty v
Rostoklatech a jejího nahrazení systémem Pošta partner, který spočívá ve svěření
služeb pošty třetí osobě (obec nebo podnikatel) za úplatu, ve vlastních prostorech, ale
s vybavením inventáře České pošty. Obec s návrhem zrušení stávající pobočky v čp. 4
a jejím provozování obcí nesouhlasila, znamenalo by to pro občany snížení standartu
poštovních služeb. Obec apelovala na obyvatele, aby více využívali služeb stávající
kamenné pobočky pošty. Vláda ČR v červenci 2015 schválila finanční podporu ztrátové
České pošty.
Setkání seniorů
V zasedací síni OÚ se 23. dubna uskutečnilo první setkání seniorů, připravené
Jaroslavou Šermauerovou a Blankou Apltauerovou v součinnosti s obcí. Dámy napekly
zákusky a zasedací síň se rázem změnila v kavárnu s příjemným posezením a
povídáním. Další setkání se pro úspěch u přítomných zorganizovalo 25. května a 15.
října.
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12. ročník Dne Rostoklat
Obec v sobotu 30. května zorganizovala na fotbalovém hřišti tradiční oslavu Dne dětí.
Po slavnostním zahájení starostkou obce byla předvedena letecká ukázka dravců a sov
s odborným výkladem zaměřeným na postup výcviku ptactva v zajetí. Následovala tak
jako pokaždé soutěžní prověrka vědomostních a fyzických disciplín. Oblíbeným byl pro
děti koutek P. a V. B. s bodypaintingem – malováním na obličej, nebo koblihy darované
aktérům slavnostního dne od J. K..
Kácení topolu v Nové Vsi II
V červnu požádalo Ředitelství silnic a dálnic ZO o povolení kácení topolu kanadského
rostoucího v těsné blízkosti silnice I/12, který byl podle odborného posudku napadený
v celém průměru hnilobou. Jednalo se o přestárlý topol, který následkem šíření hniloby
začal rychle odumírat a hrozil pád stromu na silnici. ZO rozhodlo 29. června o kácení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Ve středu 17. června proběhlo v kulturním domě vítání 11 nových občánků (5 děvčat a
6 chlapců). Po slavnostním proslovu starostky obce se rodiče zapsali do Pamětní knihy.
Matky obdržely květinu, pro své miminko dárkovou tašku, tričko se jménem dítěte s
logem obce Rostoklaty a drobnou kosmetiku. Po pořízení pamětních fotografií proběhlo
přátelské povídání a starší sourozenci nakreslili obrázky.
Obyvatelé a domy
stav ke dni 31. prosince 2015 podle informací OÚ
narodili se: (10)
zemřeli:
Zdeněk Frühauf – Nová Ves II
Václav Drbal – Rostoklaty
Naděžda Drbalová – Rostoklaty
Milena Kröschelová – Rostoklaty
Drahuše Krutská – Rostoklaty

Jaroslava Machová – Rostoklaty
Olga Malíková – Rostoklaty
Jaromír Mokošín – Rostoklaty
Jaroslav Nekolný – Rostoklaty
Antonín Vohánka – Rostoklaty

nové domy – čp: (1)
domů celkem: 214 (Rostoklaty: 169, Nová Ves II: 45)
nejstarší občané: (5)
obyvatel celkem: 509
mužů Rostoklaty: 212, žen Rostoklaty: 207 – celkem 429
mužů Nová Ves II: 41, žen Nová Ves II: 39 – celkem 80
V souladu s pravidly GDPR je celková statistika k nahlédnutí pouze na Obecním úřadě dle
Zákona o kronikách obcí
§ 4 - Nahlížení do kroniky a využití kroniky
Předpis č. 132/2006
Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení
umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s
číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře.
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