
 Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 24. 03. 2019 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 1/2019 

 

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

Josef Horák, Petr Juršťák, Jaroslav Kosina 

Omluven:   --- 

Přítomní občané:   dle prezenční listiny 

 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Jednání zahájil a řídil starosta obce Radek Štros (dále jako „předsedající“) přivítáním 

přítomných.  

Současně konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů a tím i usnášeníschopnost. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Josef Horák, Jiří Štros. 

 

3. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Účetní závěrka MŠ Rohatsko za rok 2018 

5. Kontrola zápisu, usnesení 

6. Zpráva finančního výboru 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 1/2019 bylo schváleno. 

 

 

4. Účetní závěrka MŠ Rohatsko za rok 2018 

Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník přednesl účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ 

Rohatsko za rok 2018.  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje závěrku MŠ Rohatsko a zároveň s tím schvaluje 

převedení výsledku hospodaření 10 973,05 Kč do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 2/2019 bylo schváleno. 

 

 

5. Kontrola zápisu, usnesení 

Místostarosta obce František Šourek provedl kontrolu zápisu z posledního jednání včetně 

přijatých usnesení.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje kontrolu zápisu a usnesení z posledního jednání. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 3/2019 bylo schváleno. 

 

 

6. 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.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu finančního výboru. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 4/2019 bylo schváleno. 
 

 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

Předseda finančního výboru p. P. Juršťák přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 2/2019.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 5/2019 bylo schváleno. 

 

 

8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 

Předseda finančního výboru p. Petr Juršťák přednesl zprávu finančního výboru o provedené 

inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce 

k 31. 12. 2018. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 6/2019 bylo schváleno. 
 

 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

Starosta obce p. Radek Štros podal zprávu o probíhající těžbě dřeva v obecním lese.  

 



Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník podal informaci o svozu velkoobjemového odpadu a 

termínu zahájení svozu bio odpadu. 

 

Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník přednesl návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro 

SDH Rohatsko a SK Tenis Rohatsko.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh na poskytnutí dotace pro SDH Rohatsko 

a SK Tenis Rohatsko. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 7/2019 a 8/2019 bylo schváleno. 
 

Místostarosta obce p. František Šourek přednesl návrh k určení pravomocí k rozpočtovým 

opatřením. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

 

do výše 200.000,- Kč včetně v těchto případech: 

Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů 

Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě 

havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod nebo když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z nesprávné úhrady 

Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

Starosta obce dává rozpočtová opatření písemnou formou na vědomí zastupitelstvu obce 

a čísluje je. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 9/2019 bylo schváleno. 
 

 

Zasedání skončeno: 17:45 hod 

 

 

 

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

 

 

V Rohatsku dne 24. 03. 2019 

 

 

 

 

 

 



Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 24. 03. 2019 (zápis č. 

1/19) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Účetní závěrka MŠ Rohatsko za rok 2018 

5. Kontrola zápisu, usnesení 

6. Zpráva finančního výboru 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 1/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje závěrku MŠ Rohatsko a zároveň s tím schvaluje 

převedení výsledku hospodaření 10 973,05 Kč do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 2/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje kontrolu zápisu a usnesení z posledního jednání. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 3/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu finančního výboru. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 4/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 5/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu o provedené inventarizaci majetku obce 

k 31. 12. 2018. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 6/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh na poskytnutí dotace pro SDH Rohatsko 

a SK Tenis Rohatsko. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 7/2019 a 8/2019 bylo schváleno. 
 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

 

do výše 200.000,- Kč včetně v těchto případech: 

Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů 

Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě 

havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod nebo když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z nesprávné úhrady 

Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

Starosta obce dává rozpočtová opatření písemnou formou na vědomí zastupitelstvu obce 

a čísluje je. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 9/2019 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 

V Rohatsku dne 24. 03. 2019 

 


