
 Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 23. 12. 2018 od 15-ti hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 2/2018-NZ 

 

 
Přítomní zastupitelé:  Radek Štros, Zdeněk Hrobník, František Šourek ml., Jiří Štros, Josef 

Horák, Petr Juršťák, Jaroslav Kosina 

Omluven:   --- 

Přítomní občané:   dle prezenční listiny 

 

 

Jednání zahájil a řídil starosta obce Radek Štros přivítáním přítomných.  

Současně konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů a tím i usnášeníschopnost. 

Dále pak jmenoval ověřovatele zápisu: Josef Horák, Jiří Štros. 

Byl přednesen předem ohlášený a na úřední desce vyvěšený program jednání. Ten byl zastupiteli bez 

připomínek schválen. 

 

Program jednání: 

1. Kontrola zápisu, usnesení 

Místostarosta obce František Šourek provedl kontrolu zápisu z posledního jednání včetně přijatých 

usnesení. Vzato na vědomí. 

 

2. Zpráva finančního výboru 

Předseda finančního výboru p. P. Juršťák přednesl zprávu finančního výboru o stavu hospodaření 

obce a kontrole účetnictví a pokladny provedené k datu. Vzato na vědomí.  

 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

Předseda finančního výboru p. P. Juršťák přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 5/2018. K tomu 

přijato usnesení č. 3/2018 NZ: ZO se usnesli rozpočtové opatření č. 5/2018 schválit. 

 

4. Plán inventur 

Předseda finančního výboru p. P. Juršťák přednesl návrh plánu inventur k 31. 12. 2018. K tomu 

přijato usnesení č. 4/2018 NZ: ZO se usnesli plán inventur k 31. 12. 2018 schválit. 

 

5. Návrh rozpočtu obce Rohatsko a střednědobého rozpočt.výhledu pro roky 2020-2022 

Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník přednesl návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 

2019. K tomu přijato usnesení č. 5/2018 NZ: ZO se usnesli návrh rozpočtu hospodaření obce na rok 

2019 schválit jako přebytkový na paragrafy. 

Dále pak přednesl návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2020-2022. K tomu přijato 

usnesení č. 6/2018 NZ: ZO se usnesli návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2022 schválit.    

 

6. Návrh rozpočtu MŠ Rohatsko a střednědobého výhledu pro roky 2020-2021 

Místostarosta obce p. František Šourek přednesl návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace 

MŠ Rohatsko na rok 2019. K tomu přijato usnesení č. 7/2018 NZ: ZO se usnesli návrh rozpočtu 

hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohatsko schválit. 

Dále pak přednesl návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2020-2021. K tomu přijato 

usnesení č. 8/2018 NZ: ZO se usnesli návrh střednědobého výhledu MŠ Rohatsko na roky 2020-2021 

schválit. 

 



 

7. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rohatsko  

Předseda kontrolního výboru p. Horák přednesl zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rohatsko provedeného kontrolním odborem Středočeského krajského úřadu dne 29. 10. 2018. Závěr 

kontroly: Byla zjištěna jedna chyba, která byla napravena, a to rozpočtovým opatřením č. 4/2018 ze 

dne 10. 11. 2018. K tomu přijato usnesení č. 9/2018 NZ: ZO se usnesli audit hospodaření schválit. 

 

8. Stanovení vodného a stočného pro rok 2019  

Starosta obce p. Radek Štros přednesl výpočet vodného a stočného pro rok 2019 ve výši 23,28 Kč 

vodného a 33,49 Kč stočného za 1 m3. Současně přednesl návrh na stanovení vodného a stočného 

pro rok 2019: Cena vodného je stanovena na 20,- Kč a stočného 25,- Kč, Celkem 45,- Kč za 1 m3 

odebrané pitné vody. K tomu přijato usnesení č. 10/2018 NZ: ZO se usnesli navrženou cenu vodného 

a stočného ve výši 45,- Kč / 1 m3 na rok 2019 schválit. 

 

9. Informace o činnosti OÚ 

Starosta obce p. Radek Štros podal informaci o vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby 

(silnice Obrubce – Dolní Bousov). V této souvislosti přednesl návrh na Smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti. Jedná se o přeložku nadzemních sítí společnosti CETIN na parcelním čísle 

1922 (elektrické vedení Na hrázi), která bude realizována v rámci této rekonstrukce. Služebnost bude 

sjednána na dobu neurčitou za náhradu ve výši 50 Kč/bm trasy. K tomu přijato usnesení č. 11/2018 

NZ: ZO se usnesli navrženou smlouvu schválit. 

 

Starosta obce přednesl návrh na výši poplatků za pronájem sportovišť ve sportovním areálu. 

Pronájem sportovišť pro občany obce Rohatsko a členy SK Tenis Rohatsko je zdarma. Pro ostatní je 

pronájem fotbalového hřiště 200 Kč/hod, volejbalového a nohejbalového hřiště 100 Kč/hod, 

tenisového kurtu 50 Kč/hod. K tomu přijato usnesení č. 12/2018 NZ: ZO se usnesli výši poplatků 

schválit. 

 

Starosta obce informoval o plánované probírce v obecním lese. Vzato na vědomí. 

 

Místostarosta obce František Šourek informoval o Dohodě o provedení práce pro zastupitele Jiřího 

Štrose a starostu Radka Štrose. 

Pan Jiří Štros má 2 Dohody o provedení práce: 1. dohoda je na odborné práce (údržba veřejného 

osvětlení a dětského hřiště, údržba a provoz vodovodu) Kč 3000,-- měsíčně na 12 hodin za měsíc a 2. 

dohoda je na běžné práci v obci Kč 100,- /hod. Pan Radek Štros má 2 Dohody o provedení práce: 1. 

dohoda je na odborné práce správa a údržba přetlakové haly a řídícího agregátu Kč 3530,-- měsíčně 

na 20 hodin za měsíc a 2. dohoda je na běžné práci v obci Kč 100,- /hod.  

K tomu přijato usnesení č. 13/2018 NZ: ZO se usnesli navržené dohody schválit. 

 

 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

František Šourek přednesl zprávu o vývoji počtu obyvatel obce Rohatsko za rok 2018. Vzato na 

vědomí. 

 

Zasedání skončeno: 15:45 hod 

 

 

 

 

 

Zapsal: F. Šourek     Ověřil: J. Horák, J. Štros 

 

 

 

V Rohatsku dne 23. 12. 2018 



 

 

 

Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 23. 12. 2018 (zápis č. 2/18-NZ) 

 

 

K tomu přijato usnesení č. 3/2018 NZ: ZO se usnesli rozpočtové opatření č. 5/2018 schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 4/2018 NZ: ZO se usnesli plán inventur k 31. 12. 2018 schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 5/2018 NZ: ZO se usnesli návrh rozpočtu hospodaření obce na rok 2019 

schválit jako přebytkový na paragrafy. 

 

K tomu přijato usnesení č. 6/2018 NZ: ZO se usnesli návrh střednědobého výhledu na roky 2020-

2022 schválit.    

 

K tomu přijato usnesení č. 7/2018 NZ: ZO se usnesli návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové 

organizace MŠ Rohatsko schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 8/2018 NZ: ZO se usnesli návrh střednědobého výhledu MŠ Rohatsko  

na roky 2020-2021 schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 9/2018 NZ: ZO se usnesli audit hospodaření schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 10/2018 NZ: ZO se usnesli navrženou cenu vodného a stočného ve výši 

45,- Kč / 1 m3 na rok 2019 schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 11/2018 NZ: ZO se usnesli navrženou smlouvu schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 12/2018 NZ: ZO se usnesli výši poplatků schválit. 

 

K tomu přijato usnesení č. 13/2018 NZ: ZO se usnesli navržené dohody schválit. 

 

 

 

 

V Rohatsku dne 23. 12. 2018 

 


