
Obec Rohatsko 

Z Á P I S z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 

Rohatsko konaného dne 28. 10. 2018 od 18-ti hodin v klubovně sportovního 

areálu Rohatsko. 

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

Josef Horák, Petr Juršťák, Jaroslav Kosina 

Přítomní občané:   dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Zahájení ustavujícího zasedání 

2. Zpráva volební komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

3. Volba starosty a ostatních orgánů obce, složení slibu zastupitelů, návrh usnesení 

4. Diskuze, návrhy, sdělení 

 

1. Zasedání zahájil a řídil dosavadní místostarosta obce František Šourek přivítáním 

přítomných. Dále pak poděkoval končícímu starostovi za jeho dlouholetou práci pro obec. Bylo 

provedeno schválení předem oznámeného programu jednání všemi zastupiteli bez připomínek. 

Zvolení zastupitelé pověřili řízením zasedání p. Františka Šourka. Zapisovatelem z dnešního 

jednání byla určena p. Soňa Urbanová a ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Štros Jiří a Horák 

Josef. Byla oznámena přítomnost všech 7 nově zvolených zastupitelů a tím i usnášeníschopnost 

zasedání. 

 

2. Zpráva volební komise 

Byla podána zpráva volební komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 

5. a 6. 10. 2018. Zprávu podala předsedkyně volební komise p. Simona Koldová. Do ZO byli 

nově zvoleni tito zastupitelé: Radek Štros, František Šourek, Jiří Štros, MUDr. Josef Horák, Petr 

Juršťák, Jaroslav Kosina a Zdeněk Hrobník. Zpráva byla bez připomínek.  

Všichni zastupitelé složili slib a potvrdili svou účast v novém zastupitelstvu obce. Všech 7 

zastupitelů převzalo „Osvědčení o zvolení“. 

 

3. Volba starosty, místostarostů a ostatních orgánů obce 

Byla provedena volba nových orgánů obce: 

a) zvolena mandátová a volební komise:  

Simona Koldová – předseda, František Šourek st., František Kříž – členové 

b) oznámeno usnesení zastupitelů: 

nebude ustavena rada obce, starosta a 2 místostarostové budou voleni tajnou volbou, 

předsedové a členové finančního a kontrolního výboru budou voleni veřejnou volbou 

Průběh volby: volbu řídila a výsledky vyhlásila volební komise 

Volba starosty obce: 6 hlasů Radek Štros, 1 hlas Frant.Šourek. R.Štros funkci starosty přijal 

1. volba místostarosty obce: 6 hlasů obdržel Zdeněk Hrobník, 1 hlas Petr Jursťák. Z.Hrobník    

    funkci místostarosty přijal 

2. volba místostarosty obce: 6 hlasů obdržel František Šourek, 1 hlas Petr Juršťák. Fr.Šourek  

    funkci místostarosty přijal. 

Volba finančního výboru: zvoleni 7-mi hlasy: Petr Juršťák, Jiří Štros, Jan Sedláček, všichni     

    zvolení funkci přijali. 

Volba kontrolního výboru: zvoleni 6-ti hlasy: MUDr. Josef Horák, Jaroslav Kosina,  

    Martin Štros, všichni zvolení funkci přijali. 

 

 



4. Diskuze, návrhy, sdělení 

Radek Štros seznámil přítomné s nejbližšími úkoly nového zastupitelstva, tj. vypracování 

rozpočtu hospodaření obce na rok 2019, přípravu inventarizace majetku a pod. 

 

K zasedání bylo přijato usnesení č.1/2018 NZ: 

Zastupitelé obce se usnesli, že: 

Volba orgánu obce proběhla právoplatně a zvoleni byli: 

Starosta obce: Radek Štros, Rohatsko 100, nar. 16. 3. 1978 

1. místostarosta: Zdeněk Hrobník, Rohatsko 95, nar. 24. 1. 1978 

2. místostarosta: František Šourek, Rohatsko 93, nar. 28.7.1982 

Finanční výbor: předseda: Petr Juršťák, členové: Jiří Štros, Jan Sedláček 

Kontrolní výbor: předseda MUDr. Josef Horák, členové: Jaroslav Kosina, Martin Štros 

Funkci hospodářky (účetní) vykonává nadále pí. Soňa Urbanová 

Nebude zřízena rada obce, zasedání zastupitelstva se budou konat 4x ročně, vždy na 

konci čtvrtletí a budou veřejná. 

Všichni zastupitelé složili slib a funkci přijali. 

Všichni členové zastupitelstva obce vykonávají svoji funkci jako neuvolnění 

Budou změněny podpisové vzory: podepisuje starosta a místostarosta 

Úřední hodiny: pondělí 16.00-18,00hod. 

K informacím pro veřejnost budou využity úřední desky, sms zprávy, tisk 

 

Dále se zastupitelé usnesli v usnesení č. 2/2018 NZ na vyplácení odměn takto: 

- Za výkon starosty odměna ve výši 19.800,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon 1. místostarosty ve výši 12.000,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon 2. místostarosty ve výši 1.000,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon předsedy výboru odměna ve výši 2.000,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon člena výboru a zastupitele odměna ve výši 1.000,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon člena výboru odměna 460,- Kč měsíčně před zdaněním 

Odměny novým zastupitelům budou vypláceny ode dne 1. 11. 2018. 

 

V Rohatsku dne 28. 10. 2018 

 

 

Zapisovatel:   Soňa Urbanová ____________ 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jiří Štros _____________   Josef Horák _____________ 

 

 

Starosta obce:   Radek Štros ____________  

 

 

Místostarosta obce:  František Šourek ____________  Zdeněk Hrobník ______________ 

 

Email ourohatsko@seznam.cz 

Datová schránka: 2hzarwm 

 

Telefonní čísla:  Radek Štros (starosta) 737 900 844 

   Zdeněk Hrobník (místostarosta) 604 354 218 

   František Šourek (místostarosta) 602 726 470 

mailto:ourohatsko@seznam.cz

