Zápis
z 35. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 11. 1. 2016
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Jiří Švanyga
 Vlasta Sedláková
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 15:30 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 35. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 35. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
byl jmenován místostarosta Ing. Letocha.
Program 35. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Smlouva o připojení KT
4. Smlouva o výpůjčce
5. Smlouva o hudební produkci
6. Žádost o umístění tabulí
7. Žádost o vyjádření k PD
8. Žádosti o pronájem KD
9. Výjezdní zasedání
10. Závěr
Usnesení č. 1/35-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje program 35. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 7 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce Rohatec provedla kontrolu zápisu z 34. schůze Rady obce Rohatec ze dne 22. 12.
2015. Starosta současně informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/35-R2016
Rada obce Rohatec
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bere na vědomí kontrolu zápisu z 34. schůze Rady obce Rohatec a informaci o stavu
plnění úkolů.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Smlouva o připojení KT
Rada obce byla seznámena s návrhem smlouvy o připojení
xxxxxxxxxx.

KT pro paní xxxxxxxx

Usnesení č. 3/35-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje informaci o smlouvu o připojení kabelové televize pro paní xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx v předloženém znění.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Smlouva o výpůjčce
Rada obce byla seznámena s návrhem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově
Domu občanských aktivit pro Klub důchodců Rohatec, z.s. a Svaz zdravotně postižených
občanů, ZO Rohatec.
Usnesení č. 4/35-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově Domu občanských aktivit
pro Klub důchodců Rohatec, z.s. a Svaz zdravotně postižených občanů, ZO Rohatec
v předloženém znění.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Smlouva o hudební produkci
Rada obce byla seznámena s návrhem smlouvy o hudební produkci mezi Obcí Rohatec a
Slováckou kapelou Romana Horňáčka pro účinkování na hody v roce 2016.
Usnesení č. 5/35-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o hudební produkci mezi Obcí Rohatec a Slováckou kapelou
Romana Horňáčka pro účinkování na hody v roce 2016 v předloženém znění.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádost o umístění tabulí
Rada obce byla seznámena s žádostí společnosti Omnis Olomouc o umístění reklamních
tabulí pro konání stavebního veletrhu v Hodoníně.
Usnesení č. 6/35-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje umístění reklamních tabulí pro konání stavebního veletrhu v Hodoníně pro
společnost Omnis Olomouc dle předložené žádosti.
H: 7 – 0 – 0
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Bod programu č. 7 – Žádost o vyjádření k PD
Rada obce byla seznámena s žádostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o vyjádření k PD na instalaci
plynové stanice.
Usnesení č. 7/35-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o vyjádření k předložené PD na
instalaci plynové stanice bez připomínek.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Žádosti o pronájem KD
Rada obce Rohatec projednala žádosti p. xxxxxxxx a p. xxxxxx o pronájem KD Rohatec
Kolonie.
Usnesení č. 8/35-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec pro p. xxxxxxx a p. xxxxx dle předložených žádostí.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Výjezdní zasedání
Rada obce Rohatec se přesunula na společné jednání Rady obce Rohatec a Rady obce
Ratíškovice do zasedací místnosti na OÚ Ratíškovice. Mezi body jednání patřila především
spolupráce mezi obcemi na úseku zkušeností s investičními záměry, dále možnosti spolupráce
v oblasti kultury, sportu, v činnosti spolků, základních škol a dalších organizací v obcích.
Jedním z témat byla možnost spojení obcí cyklotrasou.
Bod programu č. 10 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena ve 20:00 hodin.

V Rohatci dne 13. 1. 2016
Zapsal: Ing. Letocha

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
starosta obce

Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
místostarosta obce
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