
 Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 18. 12. 2022 od 19.00 hodin v klubovně sportovního areálu 

Rohatsko. 

 

                                            č. 2/2022 NZ 

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

Štros, Jaroslav Kosina, Josef Horák 

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. 

 

Usnesení: 

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

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

Usnesení číslo 7/2022 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 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

3. Schválení programu 

4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 

5. Zpráva finančního výboru - stav hospodaření obce 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2022. 

7. Inventarizace majetku – schválení plánu inventur, volba inventarizační komise 

8. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rohatsko na r. 2024-2026 

9. Návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2023 

10. Návrh rozpočtu hospodaření přísp.org. MŠ Rohatsko na rok 2023 

11. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2024-2025 MŠ Rohatsko 

12. Schválení návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

13. Dohody o provedení práce pro zastupitele obce 

14. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022, o místním poplatku za provoz systému  

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

15. Změna územního plánu Rohatsko (funkční využití pozemku p. č. 1648/16) 

16. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 



17. Diskuze, návrhy, sdělení 

18. Závěr zasedání 

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

Usnesení číslo 8/2022 NZ bylo schváleno. 

 

4. Kontrola zápisu, usnesení 

Místostarosta obce František Šourek provedl kontrolu zápisu z posledního jednání včetně přijatých 

usnesení.  

 

Usnesení: 

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

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

Usnesení číslo 9/2022 NZ bylo schváleno. 

 

5. Zpráva finančního výboru 

Předseda finančního 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 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu finančního výboru. 

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

Usnesení číslo 10/2022 NZ bylo schváleno. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Předseda finančního výboru Petr Juršťák přednesl návrh na rozpočtové opatření č. 5/2022.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. 

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

Usnesení číslo 11/2022 NZ bylo schváleno. 

 

7. Inventarizace majetku – volba inventarizační komise  

Předseda finančního výboru Petr Juršťák přednesl plán inventur a návrh na složení inventarizační 

komise ve složení: 

Předseda – Petr Juršťák; Členové – Jiří Štros, Jaroslav Kosina 

 

Usnesení: 

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

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

Usnesení číslo 12/2022 NZ bylo schváleno. 

 

8. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rohatsko na r. 2024-2026 

Místostarosta obce Zdeněk Hrobník přednesl návrh výhledu rozpočtu hospodaření obce Rohatsko 

na roky 2024-2026.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatsko na roky 

2024-2026. 

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

Usnesení číslo 13/2022 NZ bylo schváleno. 



 

9. Návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2023 

Místostarosta obce Zdeněk Hrobník přednesl návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 

2023.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočet hospodaření obce Rohatsko na rok 2023 

jako přebytkový na paragrafy. 

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

Usnesení číslo 14/2022 NZ bylo schváleno. 

 

10. Návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové organizace MŠ Rohatsko na rok 2023 

Předseda kontrolního výboru Josef Horák přednesl návrh rozpočtu hospodaření příspěvkové 

organizace MŠ Rohatsko na rok 2023. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočet hospodaření příspěvkové organizace MŠ 

Rohatsko na rok 2023. 

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

Usnesení číslo 15/2022 NZ bylo schváleno. 

 

11. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2024-2025 MŠ Rohatsko 

Předseda kontrolního výboru Josef Horák přednesl návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro 

roky 2024-2025 MŠ Rohatsko. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2024-2025 

MŠ Rohatsko. 

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

Usnesení číslo 16/2022 NZ bylo schváleno. 

 

12. Schválení návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

Místostarosta obce Zdeněk Hrobník přednesl návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti 2022. Dohoda spočívá v tom, že Středočeský kraj bude financovat běžný provoz a obec 

se bude finančně podílet na nadstandardních spojích. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti 

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

Usnesení číslo 17/2022 NZ bylo schváleno. 

 

13. Dohody o provedení práce pro zastupitele obce 

Místostarosta obce p. František Šourek oznámil, že dojde k navýšení všech dohod o provedení 

práce v obci k 1.1.2023 a to včetně dohod uzavřených se zastupiteli.  

Přednesl návrhy na uzavření Dohod o provedení práce:  

- s Radkem Štrosem od 1.1.2023 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 12 hod. měsíčně, tj. 144 hod. ročně) a běžné práce v obci - úklid v obci, drobné 

údržbářské práce, apd. (odměna 220Kč / 1 hodinu, dle skutečně odpracovaných hodin, maximálně 

však 156 hod. ročně).  



- se Zdeňkem Hrobníkem od 1.1.2023 na dobu neurčitou, rozsah práce do 300 hodin ročně.  
Předmětem dohody jsou běžné práce v obci - úklid v obci, drobné údržbářské práce apd. Odměna za 

vykonanou práci je 220 Kč/1 hodinu, dle skutečně odpracovaných hodin. 
- s Jiřím Štrosem od 1.1.2023 na dobu neurčitou, rozsah práce do 300 hodin ročně.  

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 180 Kč / 1 hodinu dle skutečně 

odpracovaných hodin, maximálně však 156 hod. ročně). 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Dohody o provedení práce pro zastupitele obce  

p. Radka Štrose, Zdeňka Hrobníka a Jiřího Štrose od 1.1.2023 

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

Usnesení číslo 18/2022 NZ bylo schváleno. 
 

 

14. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022, o místním poplatku za provoz systému 

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

Místostarosta obce Zdeněk Hrobník přednesl návrh obecní vyhlášky týkající se nakládání s odpady. 

Návrhem se upravuje datum splatnosti na 31. 5.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2022, o místním 

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

odstraňování komunálních odpadů 

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

Usnesení číslo 19/2022 NZ bylo schváleno. 

 

15. Změna územního plánu Rohatsko (funkční využití pozemku p.č. 1648/16 v k.ú. Rohatsko) 

Starosta obce Radek Štros přednesl návrh změny územního plánu obce Rohatsko. Změna se týká 

pozemku p.č. 1648/16 sousedícím s pozemkem p.č. 1648/31, na kterém stojí sportovní hala. Bez 

změny funkčního využití pozemku by nebylo možné postavit novou sportovní halu rozšířenou  

o zázemí haly.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko rozhodlo o obsahu Změny č. 1 územního plánu Rohatsko, který 

se týká změny funkčního využití pozemku parc. č. 1648/16 v k. ú. Rohatsko z plochy SO – 

plochy smíšené obytné na funkční plochu OV – plochy občanského vybavení. Důvodem je 

přestavba sportovní nafukovací haly, která se nachází na pozemku č. 1648/31 a v rámci její 

přestavby dojde k rozšíření zázemí haly na pozemek 1648/16. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 20/2022 NZ bylo schváleno. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm. e, v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 

odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem 

při zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Rohatsko, a to pana 

Radka Štrose. 

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

Usnesení číslo 21/2022 NZ bylo schváleno. 
 



Usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení Změny č. 1 územního 

plánu Rohatsko na základě § 6, odst. 2 stavebního zákona s Ing. Renatou Perglerovou, která 

splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem. 

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

Usnesení číslo 22/2022 NZ bylo schváleno. 

 

16. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

Starosta obce p. Radek Štros podal informaci o: 

- Konání dětského karnevalu – návrh termínu 4. 2. (v obecní hale) 

- Vyřezání ostružin v obecním lese 

- Plánované probírce v obecním lese 

- Zhotovení nové dlažby a úpravě terénu kolem studny u Slavíků 

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

opatřením. 

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 300.000,- Kč v rámci paragrafu, maximálně však 1.000.000,-- za rok. 

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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 23/2022 bylo schváleno. 
 

Místostarosta obce František Šourek dále podal informaci o:  

- počtu a věkové struktuře obyvatelstva 

- koupi přívěsného vozíku pro účely obce a jednotky SDH 

- termínu konání Valné hromady SDH Rohatsko – 14. ledna 2023 

- pořádání okrskové hasičské soutěže v roce 2023  

 

17. Diskuze, návrhy, sdělení 

Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné podněty. 

   

18. Závěr zasedání 

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

 

Zasedání skončeno: 19:45 hod 

 

 

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

V Rohatsku dne 18. 12. 2022 



Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 18.12.2022 (zápis č. 2/22 NZ) 

 
Usnesení: 

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

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

Usnesení číslo 7/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

3. Schválení programu 

4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání 

5. Zpráva finančního výboru - stav hospodaření obce 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2022. 

7. Inventarizace majetku – schválení plánu inventur, volba inventarizační komise 

8. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rohatsko na r. 2024-2026 

9. Návrh rozpočtu hospodaření obce Rohatsko na rok 2023 

10. Návrh rozpočtu hospodaření přísp.org. MŠ Rohatsko na rok 2023 

11. Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2024-2025 MŠ Rohatsko 

12. Schválení návrhu Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 

13. Dohody o provedení práce pro zastupitele obce 

14. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022, o místním poplatku za provoz systému  

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

15. Změna územního plánu Rohatsko (funkční využití pozemku p. č. 1648/16) 

16. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

17. Diskuze, návrhy, sdělení 

18. Závěr zasedání 

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

Usnesení číslo 8/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

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

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

Usnesení číslo 9/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje zprávu finančního výboru. 

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

Usnesení číslo 10/2022 NZ bylo schváleno. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. 

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

Usnesení číslo 11/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

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

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

Usnesení číslo 12/2022 NZ bylo schváleno. 

 



Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatsko na roky 

2024-2026. 

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

Usnesení číslo 13/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočet hospodaření obce Rohatsko na rok 2023 

jako přebytkový na paragrafy. 

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

Usnesení číslo 14/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje rozpočet hospodaření příspěvkové organizace MŠ 

Rohatsko na rok 2023. 

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

Usnesení číslo 15/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2024-2025 

MŠ Rohatsko. 

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

Usnesení číslo 16/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní 

obslužnosti 

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

Usnesení číslo 17/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Dohody o provedení práce pro zastupitele obce  

p. Radka Štrose, Zdeňka Hrobníka a Jiřího Štrose od 1.1.2023 

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

Usnesení číslo 18/2022 NZ bylo schváleno. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2022, o místním 

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

odstraňování komunálních odpadů 

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

Usnesení číslo 19/2022 NZ bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko rozhodlo o obsahu Změny č. 1 územního plánu Rohatsko, který 

se týká změny funkčního využití pozemku parc. č. 1648/16 v k. ú. Rohatsko z plochy SO – 

plochy smíšené obytné na funkční plochu OV – plochy občanského vybavení. Důvodem je 

přestavba sportovní nafukovací haly, která se nachází na pozemku č. 1648/31 a v rámci její 

přestavby dojde k rozšíření zázemí haly na pozemek 1648/16. 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 20/2022 NZ bylo schváleno. 



 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm. e, v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 

odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního zákona člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem 

při zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Rohatsko, a to pana 

Radka Štrose. 

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

Usnesení číslo 21/2022 NZ bylo schváleno. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení Změny č. 1 územního 

plánu Rohatsko na základě § 6, odst. 2 stavebního zákona s Ing. Renatou Perglerovou, která 

splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem. 

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

Usnesení číslo 22/2022 NZ bylo schváleno. 

 

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 300.000,- Kč v rámci paragrafu, maximálně však 1.000.000,-- za rok. 

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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 23/2022 bylo schváleno. 


