
Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 23. 10. 2022 od 19-ti hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 1/2022 NZ 

 

 
Přítomní zastupitelé:  Radek Štros, Zdeněk Hrobník, František Šourek, Petr Juršťák, Josef 

Horák 

Omluven:   Jiří Štros (nemoc), Jaroslav Kosina (nemoc) 

Přítomní občané:   dle prezenční listiny 

 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

přítomných.  Současně konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů a tím i 

usnášeníschopnost. Dále pak poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro naši obec 

v minulém volebním období.   

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl zapisovatele zápisu: Soňa Urbanová a ověřovatele zápisu: Josef Horák, Petr 

Juršťák. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovatele zápisu Josefa Horáka a Petra Juršťáka. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 1/2022 NZ 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. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Zpráva volební komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

5. Volba starosty a ostatních orgánů obce 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby 

7. Diskuze, návrhy, sdělení 

8. Závěr zasedání 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 2/2022 NZ bylo schváleno. 



 

4. Zpráva volební komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

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

23. a 24. 9. 2022. Zprávu podala zapisovatelka volební komise p. Soňa Urbanová. 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.  

Předsedající poděkoval voličům za účast ve volbách. 

Všichni přítomní zastupitelé složili slib, potvrdili svou účast v novém zastupitelstvu obce a 

převzali „Osvědčení o zvolení“. Oba řádně omluvení zastupitelé Jiří Štros a Jaroslav Kosina 

složí slib a převezmou „Osvědčení o zvolení“ v nejbližších dnech na Obecním úřadě Rohatsko. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu volební komise o výsledku voleb do 

zastupitelstva obce.  

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 3/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

5. Volba starosty a ostatních orgánů obce 

Předsedající navrhl kandidáty na funkci starosty, 1. místostarosty, 2. místostarosty, dále navrhl 

složení finančního a kontrolního výboru. O těchto návrzích bylo hlasováno veřejně: 

 volba starosty obce: zvolen 5-ti hlasy Radek Štros, funkci starosty přijal 

 volba 1. místostarosty obce: zvolen 5-ti hlasy Zdeněk Hrobník, funkci místostarosty přijal 

 volba 2. místostarosty obce: zvolen 5-ti hlasy František Šourek, funkci místostarosty 

přijal 

 volba finančního výboru: zvoleni 5-ti hlasy Petr Juršťák-předseda, členové Jiří Štros, Vít 

Kolda, všichni zvolení funkci přijali. 

 volba kontrolního výboru: zvoleni 5-ti hlasy MUDr. Josef Horák-předseda, členové-

Jaroslav Kosina, Martin Štros, všichni zvolení funkci přijali. 

Zastupitelé obce se usnesli, že nebude zřízena rada obce a všichni zastupitelé budou funkci 

vykonávat jako neuvolnění. Podpisové vzory zůstanou stejné, podepisuje starosta a 

místostarosta. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko volí starostou obce Rohatsko Radka Štrose, 1. místostarostou 

Zdeňka Hrobníka, 2. místostarostou Františka Šourka. 

Zastupitelstvo obce Rohatsko volí finanční výbor ve složení: Petr Juršťák-předseda, 

členové: Jiří Štros a Vít Kolda. 

Zastupitelstvo obce Rohatsko volí kontrolní výbor ve složení: MUDr. Josef Horák-

předseda, členové: Jaroslav Kosina a Martin Štros.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude zřízena rada obce a všichni zastupitelé budou 

funkci vykonávat jako neuvolnění. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 4/2022 NZ bylo schváleno. 
 

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby 

Místostarosta obce Zdeněk Hrobník přednesl návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a návrh Dohody o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí 

oprávněná), jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na Zařízení distribuční soustavy 



(vedení vysokého napětí) v cestě kolem kolejí z Rohatska do Bousova („bakovka“) . Obsahem 

věcného břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a Dohody o umístění stavby. Zároveň pověřuje starostu obce k uzavření 

výše uvedené smlouvy a dohody. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 5/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

7. Diskuze, návrhy, sdělení 

František Šourek přednesl návrh výše odměn starosty, místostarostů a ostatních orgánů obce. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje odměny starosty, místostarostů, zastupitelů a 

ostatních orgánů obce. 

- Za výkon starosty odměna ve výši 23.760,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon 1. místostarosty ve výši 14.400,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon 2. místostarosty ve výši 2.400,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon předsedy výboru odměna ve výši 2.400,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon člena výboru a zastupitele odměna ve výši 1.200,- Kč měsíčně před 

zdaněním 

- Za výkon člena výboru odměna 552,- Kč měsíčně před zdaněním 

Odměny novým zastupitelům budou vypláceny ode dne 24. 10. 2022. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 6/2022 NZ bylo schváleno. 

 

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

rozpočtu hospodaření obce na rok 2023, přípravu inventarizace majetku a pod. 

 

Martin Štros požádal o uvádění přesného času odjezdu firmy Compag při odvozu nebezpečného 

odpadu. Projednáno. Dohodnut způsob ohlašování odvozu.  

 

8. Závěr zasedání 

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

 

Zasedání skončeno: 19:45 hod 

 

 

Zapsal: S. Urbanová     Ověřil: J. Horák, P. Juršťák 

 

V Rohatsku dne 23. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 23. 10. 2022 od 19-ti hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 1/2022 NZ 
 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovatele zápisu Josefa Horáka a Petra Juršťáka. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 1/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Zpráva volební komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

5. Volba starosty a ostatních orgánů obce 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění stavby 

7. Diskuze, návrhy, sdělení 

8. Závěr zasedání 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 2/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu volební komise o výsledku voleb do 

zastupitelstva obce.  

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 3/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko volí starostou obce Rohatsko Radka Štrose, 1. místostarostou 

Zdeňka Hrobníka, 2. místostarostou Františka Šourka. 

Zastupitelstvo obce Rohatsko volí finanční výbor ve složení: Petr Juršťák-předseda, 

členové: Jiří Štros a Vít Kolda. 

Zastupitelstvo obce Rohatsko volí kontrolní výbor ve složení: MUDr. Josef Horák-

předseda, členové: Jaroslav Kosina a Martin Štros.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude zřízena rada obce a všichni zastupitelé budou 

funkci vykonávat jako neuvolnění. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 4/2022 NZ bylo schváleno. 



 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a Dohody o umístění stavby. Zároveň pověřuje starostu obce k uzavření 

výše uvedené smlouvy a dohody. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 5/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje odměny starosty, místostarostů, zastupitelů a 

ostatních orgánů obce. 

- Za výkon starosty odměna ve výši 23.760,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon 1. místostarosty ve výši 14.400,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon 2. místostarosty ve výši 2.400,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon předsedy výboru odměna ve výši 2.400,- Kč měsíčně před zdaněním 

- Za výkon člena výboru a zastupitele odměna ve výši 1.200,- Kč měsíčně před 

zdaněním 

- Za výkon člena výboru odměna 552,- Kč měsíčně před zdaněním 

Odměny novým zastupitelům budou vypláceny ode dne 24. 10. 2022. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 6/2022 NZ bylo schváleno. 

 

 

 

V Rohatsku dne 23. 10. 2022 

 


