
 Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 15. 12. 2019 od 18-ti hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 6/2019 

 

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

Štros, Jaroslav Kosina 

Omluven:   Josef Horák 

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: Jaroslav Kosina, Jiří Štros. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Kosinu a Jiřího Štrose. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 36/2019 bylo schváleno. 

 

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. Kontrola zápisu, usnesení 

5. Zpráva finančního výboru 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

7. Inventarizace majetku – volba inventarizační komise 

8. Návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2020 

9. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021-2023 

10. Návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohatsko na rok 2020 

11. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021-2023 MŠ Rohatsko 

12. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Rohatsko za rok 2019 

13. Projednání Obecně závazných vyhlášek obce Rohatsko: O místních poplatcích, O systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území obce Rohatsko 

14. Stanovení vodného a stočného pro rok 2020 

15. Dohody o provedení práce pro zastupitele obce 



16. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

17. Diskuze, návrhy, sdělení 

18. Závěr zasedání 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 37/2019 bylo schváleno. 

 

4. 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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 38/2019 bylo schváleno. 

 

5. Zpráva finančního výboru 

Předseda kontrolního výboru Petr Juršťák přednesl zprávu finančního výboru o stavu hospodaření 

obce a kontrole účetnictví a pokladny provedené k datu. Nebyly nalezeny žádné chyby a 

nedostatky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu finančního výboru. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 39/2019 bylo schváleno. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Předseda kontrolního výboru Petr Juršťák přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 7/2019.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 40/2019 bylo schváleno. 

 

7. Inventarizace majetku – volba inventarizační komise  

Předseda kontrolního výboru Petr Juršťák přednesl návrh plánu inventur a složení inventarizační 

komise ve složení: 

Předseda – Petr Juršťák; Členové – Jiří Štros, Jan Sedláček 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh plánu inventur a složení inventarizační komise. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 41/2019 bylo schváleno. 

 

8. Návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2020 

Starosta obce p. Radek Štros přednesl návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2020.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 

2020 jako přebytkový na paragrafy. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 42/2019 bylo schváleno. 

 



9. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021-2023 

Starosta obce p. Radek Štros přednesl návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro rok 2021-

2023. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 

2021-2023. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 43/2019 bylo schváleno. 

 

 

10. Návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohatsko na rok 2020 

Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník přednesl návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace 

MŠ Rohatsko na rok 2020. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace 

MŠ Rohatsko na rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 44/2019 bylo schváleno. 

 

 

11. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021-2023 MŠ Rohatsko 

Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník přednesl návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro 

roky 2021-2023 MŠ Rohatsko. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 

2021-2023 MŠ Rohatsko. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 45/2019 bylo schváleno. 

 

 

12. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Rohatsko za rok 2019 

Místostarosta obce p. František Šourek přednesl zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rohatsko provedeného kontrolním odborem Středočeského krajského úřadu dne 19. 11. 2019. 

Závěr kontroly: Byla zjištěna následující chyba – nebyla podána písemná informace 

přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě  

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 do 15 dnů od projednání závěrečného účtu, ale 

opožděně dne 19.7.2019. Závěrečný účet obce za rok 2018 byl projednán a schválen 

zastupitelstvem obce dne 30.6.2019. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rohatsko. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 46/2019 bylo schváleno. 

 

 

13. Projednání Obecně závazných vyhlášek obce Rohatsko: O místních poplatcích, O systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území obce Rohatsko 



Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník přednesl návrhy obecně závazných vyhlášek obce Rohatsko: 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 2/2019 o místním poplatku ze 

psů, č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 47/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 48/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 49/2019 bylo schváleno. 

 

 

14. Stanovení vodného a stočného pro rok 2020 

Starosta obce p. Radek Štros přednesl výpočet vodného a stočného pro rok 2020 ve výši 30,88 Kč 

vodného a 37,55 Kč stočného za 1 m3. Současně přednesl návrh na stanovení vodného a stočného 

pro rok 2020: Cena vodného je stanovena na 20,- Kč a stočného 25,- Kč, Celkem 45,- Kč za 1 m3 

odebrané pitné vody 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje navrženou cenu vodného a stočného ve výši 45,- Kč / 1 

m3 na rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 50/2019 bylo schváleno. 

 

 

15. Dohody o provedení práce pro zastupitele obce 

Místostarosta obce p. František Šourek přednesl návrh na uzavření Dohody o provedení práce 

s Radkem Štrosem od 1.1.2020 na dobu neurčitou, rozsah práce do 300 hodin ročně. Předmětem 

dohody je odborné řízení a udržování přetlakové haly a řídícího agregátu v obci Rohatsko (odměna 

3530 Kč za 20 hod.měsíčně, tj. 240 hod.ročně) a běžné práce v obci - úklid v obci, drobné 

údržbářské práce,apd. (odměna 100 Kč / 1 hodinu, dle skutečně odpracovaných hodin, maximálně 

však 60 hod.ročně).  

Dále přednesl návrh na uzavření Dohody o provedení práce s Jiřím Štrosem na rok 2020. 

Předmětem dohody je údržba veřejného osvětlení, údržba a provoz vodovodního řadu, údržba 

dětského hřiště (odměna 3000 Kč za 12 hod.měsíčně, tj.144 hod.ročně) a  běžné práce v obci -úklid 

sněhu, úklid v obci, drobné údržbářské práce,apd. (odměna 100 Kč / 1 hodinu dle skutečně 

odpracovaných hodin, maximálně však 156 hod. ročně). 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrhy Dohod o provedení práce pro Radka Štrose a 

Jiřího Štrose. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 51 a 52 /2019 bylo schváleno. 

 

 

16. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

Starosta obce p. Radek Štros podal informaci o: 

- plánované realizaci probírky dřeva v obecním lese 

- konání dětského karnevalu dne 22. 2. 2020 v obecní hale 

- dokončené realizaci plotu ve sportovním areálu. 

 

Místostarosta obce p. František Šourek informoval o probíhajícím jednání s Katastrálním úřadem 

MB. 

 

Místostarosta obce p. Zdeněk Hrobník informoval o plánovaném provozu svozu odpadů, dodání 

poničeného kontejneru na papír a svozu biopopelnic během zimního období. 

 

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: 

Příjmy v jakékoliv výši. 

Dotace a související výdaje do výše přijaté dotace (tj.např. na volby, dotace ze Středočeského 

kraje) bez omezení. 

Ostatní výdeje do výše 200.000,- Kč v rámci paragrafu. 

Např. nutné výdaje 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 53/2019 bylo schváleno. 
 

17. Diskuze, návrhy, sdělení 

Ze strany zastupitelů i veřejnosti nebyly vzneseny žádné podněty. 

 

18. Závěr zasedání 

Místostarosta obce František Šourek uzavřel zasedání poděkováním všem přítomným za účast. 

 

Zasedání skončeno: 18:45 hod 

 

 

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

V Rohatsku dne 15. 12. 2019 



Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 15. 12. 2019 (zápis č. 6/19) 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Kosinu a Jiřího Štrose. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 36/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Kontrola zápisu, usnesení 

5. Zpráva finančního výboru 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

7. Inventarizace majetku – volba inventarizační komise 

8. Návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2020 

9. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021-2023 

10. Návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohatsko na rok 2020 

11. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021-2023 MŠ Rohatsko 

12. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Rohatsko za rok 2019 

13. Projednání Obecně závazných vyhlášek obce Rohatsko: O místních poplatcích, O systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území obce Rohatsko 

14. Stanovení vodného a stočného pro rok 2020 

15. Dohody o provedení práce pro zastupitele obce 

16. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

17. Diskuze, návrhy, sdělení 

18. Závěr zasedání 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 37/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

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

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 38/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu finančního výboru. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 39/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 40/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh plánu inventur a složení inventarizační komise. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 41/2019 bylo schváleno. 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 

2020 jako přebytkový na paragrafy. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 42/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 

2021-2023. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 43/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace 

MŠ Rohatsko na rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 44/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 

2021-2023 MŠ Rohatsko. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 45/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Rohatsko. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 46/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 47/2019 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním 

poplatku ze psů. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 48/2019 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 49/2019 bylo schváleno. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrženou cenu vodného a stočného ve výši 45,- Kč / 1 

m3 na rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 50/2019 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrhy Dohod o provedení práce pro Radka Štrose a 

Jiřího Štrose. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 51 a 52 /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: 

Příjmy v jakékoliv výši. 

Dotace a související výdaje do výše přijaté dotace (tj.např. na volby, dotace ze Středočeského 

kraje) bez omezení. 

Ostatní výdeje do výše 200.000,- Kč v rámci paragrafu. 

Např. nutné výdaje 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 53/2019 bylo schváleno. 

 

 

 

V Rohatsku dne 15. 12. 2019 

 


