Zápis č. 1
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 30.1.2018 v 17,00
hod v Kulturním domě Rohatec
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
v platném znění

1. Technický bod
Usnesení č. 1.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce
Jiřího Švanygu a Jana Zemského.
Hlasování

pro 16

proti 0

zdržel se 0

(dále jen „Hlasování: 16 – 0 – 0)

Usnesení č. 1.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola usnesení ze zápisu VZZO konaného dne 12.12.2017
3. Zpráva předsedy Finančního výboru
4. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
5. Rozpočtové opatření č. 13/RO-2017 - informace
6. Plnění rozpočtu k 31.12.2017
7. Rozpočtové opatření č. 1/ZO-2018
8. Dotace z rozpočtu obce Rohatec na rok 2018
9. Darovací smlouva – Jihomoravský kraj
10. Darovací smlouva – Mikroregion Hodonínsko DSO
11. Prodej pozemků ve vlastnictví obce Rohatec
11.1. Část pozemku parc.č. 1641/4, k.ú. Rohatec
11.2. Část pozemku parc.č. 274/1, k.ú. Rohatec
12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
13. Obecně závazná vyhláška obce Rohatec č. 2/2018, o místním poplatku z ubytovací
kapacity
14. Hasičská zbrojnice
15. Diskuse
16. Závěr
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 1.3/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
programu zvlášť.
Hlasování
16 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
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2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného
dne 12.12.2017.
Usnesení č. 2/1-Z18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12.12.2017.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
3. Zpráva předsedy Finančního výboru
Usnesení č. 3/1-Z18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru, přednesenou jeho předsedou
PhDr. Jaroslavem Andrýskem.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
4. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
Usnesení č. 4/1-Z18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, přednesenou jeho
předsedkyní Mgr. Blankou Cmolovou.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
5. Rozpočtové opatření č. 13/RO-2017 – informace
Usnesení č. 5/1-Z18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/RO-2017, které schválila rada
na svém zasedání dne 21.12.2017.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
6. Plnění rozpočtu k 31.12.2017
Usnesení č. 6/1–Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje plnění rozpočtu k 31.12.2017 v předloženém znění.
(Příloha č. 2)
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
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7.

Rozpočtové opatření č. 1/ZO-2018

Usnesení č. 7/1–Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1-ZO/2018 v doplněném znění:
Příjmy
3 000 tis. Kč
Výdaje
1 050 tis. Kč
Financování
- 1 950 tis. Kč
(Příloha č. 3)
Hlasování
16 - 0 - 0
_________________________________________________________________________
8. Dotace z rozpočtu obce Rohatec
8.1. Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca
Usnesení č. 8.1.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Dětskému
folklórnímu souboru Malá chasa z Rohatca až do výše 101 000,- Kč za účelem úhrady
nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 5.11.2017:
a) Na provozní činnost souboru ve výši 35 000,- Kč (mzdové náklady, materiálové
náklady, krojová výbava, služby)
b) Na pořádání akce „Dětský folklórní festival Rohatec 2018“ ve výši 66 000,- Kč (výdaje
spojené s konáním akce – honoráře, materiálové náklady, služby).
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.1.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v přeloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec Dětskému folklórnímu souboru Malá chasa z Rohatca až do výše 101 000,- Kč
za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 5.11.2017:
a) Na provozní činnost souboru ve výši 35 000,- Kč (mzdové náklady, materiálové
náklady, krojová výbava, služby)
b) Na pořádání akce „Dětský folklórní festival Rohatec 2018“ ve výši 66 000,- Kč (výdaje
spojené s konáním akce – honoráře, materiálové náklady, služby).
Hlasování

16 - 0 - 0

8.2. Spolek rodičů a přátel školy Rohatec, z.s.
Usnesení č. 8.2.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Spolku rodičů a
přátel školy Rohatec, z.s. ve výši 93 000,- Kč na jeho činnost v r. 2018.
Hlasování

14 - 0 - 2

Usnesení č. 8.2.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec Spolku rodičů a přátel školy Rohatec, z.s. ve výši 93 000,- Kč na jeho činnost
v r. 2018.
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Hlasování

14 - 0 - 2

8.3. Spolek zdravotně postižených občanů Základní organizace Rohatec
Usnesení č. 8.3.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Spolku zdravotně
postižených občanů, Základní organizaci Rohatec ve výši 100 000,- Kč na jeho činnost v r.
2018.
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.3.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec Spolku zdravotně postižených občanů, Základní organizaci Rohatec ve výši
100 000,- Kč na jeho činnost v r. 2018.
Hlasování

16 - 0 - 0

8.4. SKST Rohatec, z.s.
Usnesení č. 8.4.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec SKST Rohatec,
z.s. ve výši 65 000,- Kč na jeho činnost v r. 2018.
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.4.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec SKST Rohatec, z.s. ve výši 65 000,- Kč na jeho činnost v r. 2018.
Hlasování

16 - 0 - 0

8.5. Klub důchodců Rohatec, z.s.
Usnesení č. 8.5.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Klubu důchodců
Rohatec, z.s. ve výši 100 000,- Kč na jeho činnost v r. 2018.
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.5.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec Klubu důchodců Rohatec, z.s. ve výši 100 000,- Kč na jeho činnost v r. 2018.
Hlasování

16 - 0 - 0
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8.6. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rohatec
Usnesení č. 8.6.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec SH ČMS – Sboru
dobrovolných hasičů Rohatec až do výše 185 000,- Kč za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 9.11.2017:
a) Na provozní činnost SDH ve výši 75 000,- Kč (závody v požárním sportu, činnost oddílu
mladých hasičů, letní táborové soustředění, provozní výdaje, oprava soutěžního stroje)
b) Na pořádání běžeckého závodu „Rohatecká desítka“ ve výši 40 000,- Kč (výdaje spojené
s konáním akce)
c) Na oslavy 130. výročí založení SDH Rohatec ve výši 70 000,- Kč (materiálové náklady,
služby)
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.6.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rohatec až do výše 185 000,- Kč za
účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 9.11.2017:
a) Na provozní činnost SDH ve výši 75 000,- Kč (závody v požárním sportu, činnost oddílu
mladých hasičů, letní táborové soustředění, provozní výdaje, oprava soutěžního stroje)
b) Na pořádání běžeckého závodu „Rohatecká desítka“ ve výši 40 000,- Kč (výdaje spojené
s konáním akce)
c) Na oslavy 130. výročí založení SDH Rohatec ve výši 70 000,- Kč (materiálové náklady,
služby)
Hlasování

16 - 0 - 0

8.7. Kynologický klub Rohatec, pobočný spolek Moravskoslezského kynologického
svazu
Usnesení č. 8.7.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Kynologickému
klubu Rohatec, pobočnému spolku Moravskoslezského kynologického svazu ve výši 54 000,Kč za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 9.11.2017, s tím, že
z položky č.3.5.2. položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – travní semeno – zkvalitnění
trávníku lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální
výše 5 000,- Kč a z položky č. 4.3. položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – zdroj energie
lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše
4 500,- Kč.
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.7.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec Kynologickému klubu Rohatec, pobočnému spolku Moravskoslezského
kynologického svazu ve výši 54 000,- Kč za účelem úhrady nákladů specifikovaných
v žádosti o dotaci ze dne 9.11.2017, s tím, že z položky č.3.5.2. položkového rozpočtu ze
dne 9.11.2017 – travní semeno – zkvalitnění trávníku lze poskytnutou dotaci použít za
účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 5 000,- Kč a z položky č. 4.3.
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položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – zdroj energie lze poskytnutou dotaci použít za
účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 4 500,- Kč
Hlasování

16 - 0 - 0

8.8. Myslivecký spolek Závidov
Usnesení č. 8.8.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Mysliveckému
spolku Závidov ve výši 40 000,- Kč za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o
dotaci ze dne 23.11.2017, s tím, že z položky č.3.5.1. položkového rozpočtu ze dne
23.11.2017 – krmení pro zvěř lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této
položky do maximální výše 13 000,- Kč, z položky č. 5.1. položkového rozpočtu ze dne
23.11.2017 – vybavení a opravy interiéru myslivny lze poskytnutou dotaci použít za účelem
úhrady nákladů této položky do maximální výše 16 000,- Kč, z položky č. 5.2. položkového
rozpočtu ze dne 23.11.2017 – oprava a udržování krmných zařízení lze poskytnutou dotaci
použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 2 000,- Kč, z položky č.
6.8.2. položkového rozpočtu ze dne 23.11.2017 – zpracování účetnictví lze poskytnutou
dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 1 000,- Kč .
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 8.8.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec Rohatec Mysliveckému spolku Závidov ve výši 40 000,- Kč za účelem úhrady
nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 23.11.2017, s tím, že z položky č.3.5.1.
položkového rozpočtu ze dne 23.11.2017 – krmení pro zvěř lze poskytnutou dotaci použít za
účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 13 000,- Kč, z položky č. 5.1.
položkového rozpočtu ze dne 23.11.2017 – vybavení a opravy interiéru myslivny lze
poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše
16 000,- Kč, z položky č. 5.2. položkového rozpočtu ze dne 23.11.2017 – oprava a udržování
krmných zařízení lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do
maximální výše 2 000,- Kč, z položky č. 6.8.2. položkového rozpočtu ze dne 23.11.2017 –
zpracování účetnictví lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky
do maximální výše 1 000,- Kč .
Hlasování

16 - 0 - 0

8.9. TJ Slavoj Rohatec
Usnesení č. 8.9.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec TJ Slavoj Rohatec
ve výši 750 000,- Kč za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne
9.11.2017:
a) Na provozní činnost TJ Slavoj ve výši 750 000,- Kč, s tím, že z položky č. 7.1.
položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – organizace soutěže (poplatky FAČR, členské
příspěvky aj.) lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do
maximální výše 20 000,- Kč,
b) Na investiční náklady - položku 7.1. položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – osazení
tribuny plastovýma sedačkama ve výši 0,- Kč.
Hlasování

16 - 0 - 0
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Usnesení č. 8.9.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Rohatec TJ Slavoj Rohatec ve výši 750 000 Kč za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 9.11.2017:
a) Na provozní činnost TJ Slavoj ve výši 750 000,- Kč, s tím, že z položky č. 7.1.
položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – organizace soutěže (poplatky FAČR, členské
příspěvky aj.) lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do
maximální výše 20 000,- Kč,
b) Na investiční náklady - položku 7.1. položkového rozpočtu ze dne 9.11.2017 – osazení
tribuny plastovýma sedačkama ve výši 0,- Kč.
Hlasování

16 - 0 - 0

_________________________________________________________________________
9. Darovací smlouva – Jihomoravský kraj
Usnesení č. 9/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu mezi Obcí Rohatec,
IČ – 00488526, DIČ CZ00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako dárcem a
Jihomoravským krajem, IČ – 70888337, DIČ – CZ70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno jako obdarovaným, ve věci převodu pozemku parc.č. 3085/2, ostatní
plocha, silnice, k.ú. Rohatec, který obdarovaný do svého vlastnictví přijímá.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
10. Darovací smlouva – Mikroregion Hodonínsko - DSO
Usnesení č. 10/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu mezi Mikroregionem
Hodonínsko – dobrovolným svazkem obcí, IČ – 71248633, se sídlem Masarykovo nám. 53/1,
695 01 Hodonín, jako dárcem a Obcí Rohatec, IČ – 00488526, DIČ CZ00488526, se sídlem
Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako obdarovaným stavby odpočívadla pro děti, vybudované
na pozemku parc.č. 731/1, v k.ú. Rohatec, kterou obdarovaný do svého vlastnictví přijímá.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
11. Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Rohatec
11.1 Část pozemku parc.č. 1641/4 v k.ú. Rohatec
Usnesení č. 11.1.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 1641/8 – zahrada o výměře 88 m2
v k.ú. Rohatec, který vznikl na základě GP č. 2376-Č15/2017 z pozemku parc.č. 1641/4, k.ú.
Rohatec, …………….., r.č. ……….., bytem …………………………………… a ………
…………, r.č. …………….., bytem ............................................ za celkovou cenu 23.200,- Kč.
Hlasování

15 - 0 - 1
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Usnesení č. 11.1.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění na prodej pozemku
parc.č. 1641/8 – zahrada o výměře 88 m2 v k.ú. Rohatec, který vznikl na základě GP č. 2376Č15/2017 z pozemku parc.č. 1641/4, k.ú. Rohatec, …………………, r.č. ……………..., bytem
……………………………………….. a ………………………., r.č. …………………., bytem
……………………………. za celkovou cenu 23.200,- Kč. Celková dohodnutá kupní cena je
vyšší než cena v místě a čase obvyklá a zahrnuje DPH.
Hlasování

15 - 0 - 1

11.2 Část pozemku parc.č. 274/1, v k.ú. Rohatec
Usnesení č. 11.2.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 274/16 – zastavěná plocha o výměře
12 m2 v k.ú. Rohatec, který vznikl na základě GP č. 2361-54/2017 z pozemku parc.č. 274/1,
k.ú. Rohatec, ……………………, r.č. ………………, bytem ………………………………. a
………………………….., r.č. ………………, bytem …………………………………………, za
celkovou cenu 6.600,- Kč.
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 11.2.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění na prodej pozemku
parc.č. 274/16 – zastavěná plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Rohatec, který vznikl na základě
GP č. 2361-54/2017 z pozemku parc.č. 274/1, k.ú. Rohatec, …………………, r.č.
………………, bytem ………………………………………. a ……………………………, r.č.
………………, bytem ……………………………………., za celkovou cenu 6.600,- Kč. Celková
dohodnutá kupní cena je vyšší než cena v místě a čase obvyklá a zahrnuje DPH.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Usnesení č. 12/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od 1.3.2018 v předloženém znění.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
13. Obecně závazná vyhláška obce Rohatec č. 2/2018, o místním poplatku z ubytovací
kapacity
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Usnesení č. 13/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku z
ubytovací kapacity s účinností od 1.3.2018 v předloženém znění.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
14. Hasičská zbrojnice
Usnesení č. 14.1/1-Z18
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh studie stavby Hasičské zbrojnice v Rohatci.
Hlasování

16 - 0 - 0

Usnesení č. 14.2/1-Z18
Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce Rohatec k podání žádosti o dotaci na stavbu
Hasičské zbrojnice v Rohatci.
Hlasování

16 - 0 - 0

__________________________________________________________________________

15. Diskuse
__________________________________________________________________________
16. Závěr
__________________________________________________________________________

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Švanyga, v.r.
Jan Zemský, v.r.

Starosta obce:

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

Místostarosta obce:

Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.

Zápis byl ověřovateli ověřen dne 2.2.2018
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