
 Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 26. 7. 2020 od 18-ti hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 3/2020 

 
Přítomní zastupitelé:  Radek Štros, Zdeněk Hrobník, František Šourek, Josef Horák, 

Petr Juršťák, Jiří Štros, 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. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovateli zápisu Josefa Horáka a Jiřího Štrose. 

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

Usnesení číslo 20/2020 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. Žádost města Dolní Bousov na odkoupení pozemku 261/10 v k.ú. Rohatsko 

6. Žádost p. Klačka o povolení výjimky na instalaci odpadní jímky 

7. Průběh soudního jednání ve věci Povolení nezbytné cesty přes pozemek p.č. 763 v k.ú. 

Obruby 

8. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

10. Závěr zasedání 

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

Usnesení číslo 21/2020 bylo schváleno. 

 

 



4. Kontrola zápisu, usnesení 

Starosta obce Radek Štros 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 22/2020bylo schváleno. 

 

5. Žádost města Dolní Bousov na odkoupení pozemku 261/10 v k.ú. Rohatsko 

Starosta obce Radek Štros informoval, že dne 10. 7. nám město Dolní Bousov doručilo žádost 

na odkoupení pozemku p.č. 261/10 v k.ú. Rohatsko o výměře 40 m2, druh pozemku je 

travnatý porost, který se nachází v lokalitě Břízky. Dolní Bousov navrhuje cenu k jednání 50,- 

Kč/m2. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko se usneslo vyhovět žádosti s tím, že cena pozemku bude 

80,- Kč/m2, tj. cena v místě obvyklá a pověřuje starostu obce, aby vyvěsil záměr prodeje 

tohoto pozemku. 

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

Usnesení číslo 23/2020 bylo schváleno. 
 

6. Žádost p. Klačka o povolení výjimky na instalaci odpadní jímky 

Starosta obce informoval, že dne 8. 7. nám p. Ján Klačko doručil žádost o povolení výjimky 

na instalaci odpadní jímky vedle přístavby rodinného domu p.č. 1648/52 na pč. 1877/1 a 

1648/20 (dle přiloženého nákresu), které jsou majetkem obce Rohatsko. 

 

Návrh usnesení: 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekreační budovu a garáž, kde nebude nikdo 

trvale pobývat a napojení do kanalizace by vedlo k poničení silnice se zastupitelstvo 

usneslo vyhovět žádosti pod podmínkou, že otvor do jímky bude dostatečně zajištěn 

(uzamčen) proti pádu a pozemky budou po dokončení prací upraveny do původního 

stavu. 

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

Usnesení číslo 24/2020 bylo schváleno. 

 

7. Průběh soudního jednání ve věci Povolení nezbytné cesty přes pozemek p.č. 763 v k.ú. 

Obruby  
Starosta obce Radek Štros informoval o zahájení soudního jednání s p. Maurerem. Také 

tlumočil dotaz obhájce JUDr. Ing. P. Nováka, soudkyně Mgr. Sabiny Kubáňové, zdali jsme 

ochotni se dohodnout i za cenu změny ve výši úplaty za užívání navrhované části pozemku. 

Původní navrhované vyrovnání bylo stanoveno p. Maurerem na 5,- Kč ročně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh starosty obce na nepřistoupení nabídky 

od zástupce p. Nováka. Také se jednoznačně shodlo, že zastupitelstvo obce i nadále 

nesouhlasí s žalobou a pověřilo starostu obce, aby i nadále zastupoval obec v tomto 

soudním jednání 

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

Usnesení číslo 25/2020 bylo schváleno. 



 

 

8. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

Místostarosta obce Zdeněk Hrobník podal informace týkající se dodržování pokynů 

uvedených na kontejnerech. Např. sešlapávání papírových krabic, do bio nevhazovat větve 

atd. Vzato na vědomí.  

 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

Ze strany zastupitelů i veřejnosti nebyl vznesen žádný podnět. 

 

10. Závěr zasedání 

Starosta obce Radek Štros uzavřel zasedání poděkováním všem přítomným za účast. 

 

Zasedání skončeno: 18:40 hod 

 

 

Zapsal: R. Štros     Ověřil: J. Horák, J. Štros 

V Rohatsku dne 26. 7. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 26. 7. 2020 (zápis č. 3/20) 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovateli zápisu Josefa Horáka a Jiřího Štrose. 

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

Usnesení číslo 20/2020 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. Žádost města Dolní Bousov na odkoupení pozemku 261/10 v k.ú. Rohatsko 

6. Žádost p. Klačka o povolení výjimky na instalaci odpadní jímky 

7. Průběh soudního jednání ve věci Povolení nezbytné cesty přes pozemek p.č. 763 v k.ú. 

Obruby 

8. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

9. Diskuze, návrhy, sdělení 

10. Závěr zasedání 

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

Usnesení číslo 21/2020 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 22/2020 bylo schváleno. 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko se usneslo vyhovět žádosti s tím, že cena pozemku bude 

80,- Kč/m2, tj. cena v místě obvyklá a pověřuje starostu obce, aby vyvěsil záměr prodeje 

tohoto pozemku. 

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

Usnesení číslo 23/2020 bylo schváleno. 
 

 

Návrh usnesení: 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekreační budovu a garáž, kde nebude nikdo 

trvale pobývat a napojení do kanalizace by vedlo k poničení silnice se zastupitelstvo 

usneslo vyhovět žádosti pana Klačka pod podmínkou, že otvor do jímky bude dostatečně 

zajištěn (uzamčen) proti pádu a pozemky budou po dokončení prací upraveny do 

původního stavu. 

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

Usnesení číslo 24/2020 bylo schváleno. 

 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh starosty obce na nepřistoupení nabídky 

od zástupce p. Nováka. Také se jednoznačně shodlo, že zastupitelstvo obce i nadále 

nesouhlasí s žalobou a pověřilo starostu obce, aby i nadále zastupoval obec v tomto 

soudním jednání 

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

Usnesení číslo 25/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

V Rohatsku dne 26. 7. 2020 

 


