Zápis
z 2. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 18. 11. 2014
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Vlasta Sedláková
Omluveni:
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Přizvaní hosté:
 Eva Luskačová
 Ing. Jarmila Gurská
 Ing. Petr Raštica
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 2. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 2. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
všechny členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
jmenoval místostarostu Ing. Letochu.
Program 2. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení, program 2. schůze Rady obce Rohatec
2. Zpráva TDI k přestavbě staré ZŠ
2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě na Stavební úpravy
2.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě na Stavební úpravy
3. Návrh rozpočtu 2015
4. Rozpočtové opatření č. 9-ZO
5. Žádost o nápravu pokladny
6. Žádost p. xxxxxxxxx
7. Žádost o odměnu po skončení funkčního období
8. Kanalizace Na Kopci
9. Školení obsluhy PC pro seniory
10. Oprava sekačky
11. Pozvánka na vepřové biohody
12. Výroční zpráva MŠ
13. Návrh na odměny ředitelům MŠ a ZŠ
14. Žádost o pronájem KD
15. Žádost o pronájem stolů
16. Žádost RWE
17. Klub důchodců
17.1 Žádost o příspěvek na rok 2015
17.2 Plán akcí na rok 2015
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18. Vánoční osvětlení obce
19. Delegování do orgánů DSO
20. Delegování do orgánů VAK
21. Delegování pro Územní plán obce
22. Agenda přestupkové komise
23. Soudní spory obce
24. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
25. Městská policie
26. Diskoples 2015
27. Diskuze
28. Závěr
Usnesení č. 1/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje program 2. zasedání Rady obce Rohatec.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 5 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Zpráva TDI k přestavbě staré ZŠ
Rada obce byla seznámena se stavem rekonstrukce staré ZŠ. Ing. Raštica informoval
o provedeném orientačním měření vlhkosti a konstatoval, že vlhkost v podlaze se postupně
snižuje.
Usnesení č. 2.1/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci stavu prováděných pracích a orientačním měření vlhkosti.
H: 5 – 0 – 0
Rada obce byla seznámena s tím, že dle TDI jsou splněny podmínky pro převzetí stavby
„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ul. Školní, Rohatec“, stavba bude převzata na kontrolním
dnu 20.11.2014. Následující den, tedy 21.11.2014 bude stavba předána dodavateli „Adaptace
budovy staré školy na objekt občanských aktivit, Školní 236, Rohatec“. O předání stavby byl
zhotovitel informován dopisem dne 18.11.2014.
Usnesení č. 2.2/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o termínu převzetí stavby „Stavební úpravy objektu č.p.
236, ul. Školní, Rohatec“ a následném předání stavby „Adaptace budovy staré školy
na objekt občanských aktivit, Školní 236, Rohatec“.
H: 5 – 0 – 0
Rada obce projednala seznam víceprací na „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ul. Školní,
Rohatec“ dle sedmi položkových rozpočtů v celkové výši 304.615,23 Kč včetně DPH, které
jsou zahrnuty do Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
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Usnesení č. 2.3/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ul.
Školní, Rohatec“ ze dne 28.8.2014 na vícepráce.
H: 5 – 0 – 0
Rada obce projednala seznam méněprací na „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ul. Školní,
Rohatec“ dle položkových rozpočtů v celkové výši 422.437,21 Kč včetně DPH, které jsou
zahrnuty do Dodatku č. 3 smlouvy o dílo. K seznamu méněprací bylo předloženo zdůvodnění
TDI.
Usnesení č. 2.4/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ul.
Školní, Rohatec“ ze dne 28.8.2014 na méněpráce.
H: 5 – 0 – 0
Rada obce projednala návrh architekta Ing. Tesaříka na výměnu linolea v místnostech hudební
školy za zátěžové koberce s přihlédnutím na zvukové vlastnosti a vlhkostní stav. Změna
povrchu podlah se týká místností č. 203, 204 a 210.
Usnesení č. 2.5/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje záměnu povrchu podlah z linolea na zátěžové koberce v místnostech č. 203,
204 a 210 v rámci stavby „Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit,
Školní 236, Rohatec“
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Návrh rozpočtu 2015
Rada projednala návrh rozpočtu obce na rok 2015 se zaměřením na investiční akce, které se
převádí do následujícího roku. Návrh rozpočtu bude zveřejněn k připomínkování a následně
schválen na konci roku.
Usnesení č. 3/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2015.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Rozpočtové opatření č. 9-ZO
Rada byla seznámena s návrhem rozpočtového opatření č. 9-ZO, které snižuje rozpočet
v příjmové i výdajové části rozpočet o 3.535,6 tis. Kč. Výdaje jsou sníženy především
převodem investičních akcí do roku 2015. V příjmové části bude sníženo využití prostředků
na běžném účtu.
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Usnesení č. 4/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 9-ZO a doporučuje jeho schválení
zastupitelstvem.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Žádost o nápravu pokladny
Rada byla seznámena se zápisem události ze dne 7.11.2014, kdy došlo k chybnému vyplacení
hotovosti z pokladny ve výši 50,- Kč. Současně byla radě doručena žádost o dodatečné
vyplacení výše uvedené částky.
Usnesení č. 5/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí zápis o události s vyjádřením dotčených stran a schvaluje dodatečné
vyplacení částky 50,- Kč z pokladny.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádost p. xxxxxxxxxx
Radě obce Rohatec bylo předloženo umístění všech sítí v dotčené oblasti.
Usnesení č. 6/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí umístění sítí v dotčené oblasti a ukládá Ing. Elšíkovi prověřit u VAK
Hodonín požadavky na zokruhování vodovodní sítě v tomto území.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Žádost o odměnu po skončení funkčního období
Radě obce Rohatec byla doručena žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o vyplacení odměny při
skončení funkčního období v měsíčních splátkách. Rada obce se shodla na jednorázové
platbě.
Usnesení č. 7.1/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje vyplacení odměny při skončení funkčního období xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s tím, že odměna bude vyplacena v zákonem stanovené výši jednorázově v nejbližším
možném výplatním termínu.
H: 5 – 0 – 0
Radě obce Rohatec byla doručena žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o vyplacení odměny při
skončení funkčního období v měsíčních splátkách. Rada obce se shodla na jednorázové
platbě.
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Usnesení č. 7.2/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje vyplacení odměny při skončení funkčního období paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
s tím, že odměna bude vyplacena v zákonem stanovené výši jednorázově v nejbližším
možném výplatním termínu.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Kanalizace Na Kopci
Radě obce Rohatec byla doručena žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Rohatec o napojení na kanalizační řád z přední části domu.
Usnesení č. 8/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o napojení na kanalizační řád z přední části domu.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Školení obsluhy PC pro seniory
Starosta seznámil radu s plánovaným bezplatným kurzem výuky obsluhy PC pro seniory.
Výuku zajistí v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu společnost Jihočeský institut
celoživotního vzdělávání. Kurz je financován z nadačního fondu a je určen pro 10 až 15
seniorů. Proběhne v posledním listopadovém týdnu.
Usnesení č. 9/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o plánovaném kurzu výuky obsluhy PC pro seniory.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Oprava sekačky
Starosta informoval o nutnosti opravy žacího ústrojí na sekačce Kubota ve výši cca 130 tis.
Kč bez DPH.
Usnesení č. 10/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o nutnosti opravy žacího ústrojí na sekačce Kubota a
ukládá starostovi zařadit položku do rozpočtu obce na rok 2015.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Pozvánka na vepřové biohody
Radě obce Rohatec byla doručena pozvánka na vepřové biohody s charitativní sbírkou.
Usnesení č. 11/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí pozvánku na vepřové biohody s charitativní sbírkou.
H: 5 – 0 – 0
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Bod programu č. 12 – Výroční zpráva MŠ
Radě obce Rohatec byla doručena Výroční zpráva MŠ Rohatec za školní rok 2013-2014.
Usnesení č. 12/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí Výroční zprávu MŠ Rohatec za školní rok 2013-2014
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Návrh na odměny ředitelům MŠ a ZŠ
Radě obce Rohatec byl doručen návrh na odměny ředitelům MŠ a ZŠ Rohatec za II. pololetí
roku 2014 od odboru školství a mládeže Městského úřadu Hodonín z prostředků státního
rozpočtu.
Usnesení č. 13.1/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje odměnu ředitelce MŠ Rohatec ve výši navrhované MěÚ Hodonín.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 13.2/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje odměnu řediteli ZŠ Rohatec ve výši navrhované MěÚ Hodonín.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Žádost o pronájem KD
Radě obce Rohatec byla doručena žádost SRPŠ Rohatec o pronájem KD v Rohatci na
pořádání Reprezentačního plesu SRPŠ při ZŠ Rohatec dne 31.1.2015.
Usnesení č. 14/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec na pořádání Reprezentačního plesu SRPŠ při ZŠ
Rohatec dne 31.1.2015
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Žádost o pronájem stolů
Radě obce Rohatec byla předložena žádost sdružení Vagabund Gym Hodonín o zapůjčení 20
ks stolů z KD Rohatec-Kolonie dne 5.12.2014.
Usnesení č. 15/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje zapůjčení 20 ks stolů z KD Rohatec-Kolonie sdružení Vagabund Gym
Hodonín dne 5.12.2014.
H: 5 – 0 – 0
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Bod programu č. 16 – Žádost RWE
Radě obce Rohatec bylo doručena urgence žádosti RWE o pronájem zařízení v majetku obce.
Usnesení č. 16/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádosti RWE o pronájem zařízení v majetku obce a ukládá starostovi
zahájit jednání o možném odprodeji plynárenského zařízení.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Klub důchodců
Radě obce Rohatec byla doručena žádost Klubu důchodců Rohatec o příspěvek z rozpočtu
obce na rok 2015 ve výši 100.000,- Kč.
Usnesení č. 17.1/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost Klubu důchodců Rohatec o příspěvek z rozpočtu obce na rok
2015.
H: 5 – 0 – 0
Radě obce Rohatec byl doručen plán akcí Klubu důchodců v KD Rohatec na rok 2015.
Usnesení č. 17.2/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí plán akcí Klubu důchodců v KD Rohatec na rok 2015.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Vánoční osvětlení obce
Rada obce Rohatec projednala nabídky na vánoční osvětlení obce a možnosti pronájmu.
Osvětleny budou celkem 3 stromky, na jeden bude použito stávající osvětlení, na dva bude
pořízeno.
Usnesení č. 18/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje vánoční osvětlení obce v rozsahu 3 stromů a pronájmu 10 ks vánočního
osvětlení v centru obce na ul. Hodonínská.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Delegování do orgánů DSO
Rada obce Rohatec projednala delegování zástupců do orgánů dobrovolných svazků obcí,
kterých je obec členem. Bylo navrženo, aby do shromáždění členských obcí byl vždy
delegován starosta obce. Do dozorčích rad svazků pak vždy místostarosta.
Usnesení č. 19.1/02-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje starostu Ing. Jarmila Adamce, Ph.D., nar. 8.9.1980 bytem Padělky 10,
Rohatec do shromáždění členských obcí Mikroregionu Hodonínsko.
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H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 19.2/02-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje místostarostu Ing. Bc. Tomáše Letochu., nar. 27.5.1979, bytem Krátká 5,
Rohatec do dozorčí rady Mikroregionu Hodonínsko.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 19.3/02-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje starostu Ing. Jarmila Adamce, Ph.D., nar. 8.9.1980 bytem Padělky 10,
Rohatec do shromáždění členských obcí DSO – Obce pro Baťův kanál.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 19.4/02-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje místostarostu Ing. Bc. Tomáše Letochu., nar. 27.5.1979, bytem Krátká 5,
Rohatec do dozorčí rady DSO – Obce pro Baťův kanál.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 19.5/02-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje starostu Ing. Jarmila Adamce, Ph.D., nar. 8.9.1980 bytem Padělky 10,
Rohatec na členskou schůzi Místní akční skupiny Dolní Morava.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 19.6/02-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje místostarostu Ing. Bc. Tomáše Letochu., nar. 27.5.1979, bytem Krátká 5,
Rohatec do dozorčí rady Místní akční skupiny Dolní Morava.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Delegování do orgánů VAK
Rada obce Rohatec projednala otázku delegování zástupce obce Rohatec na valnou hromadu
společnosti VAK Hodonín a návrhu zástupce obce do ostatních orgánů společnosti VAK
Hodonín.
Usnesení č. 20/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o delegování zástupce obce do orgánů společnosti VAK.
H: 5 – 0 – 0
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Bod programu č. 21 – Delegování pro Územní plán obce
Rada obce Rohatec projednala otázku delegování zástupce obce Rohatec pro projednávání
Územního plánu obce. Zástupce bude delegován na jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 21/02-R2014
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi předložit bod o delegování zástupce obce pro projednávání
Územního plánu obce na nejbližším jednání VZZO.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Agenda přestupkové komise
Rada obce Rohatec byla informována o předání agendy přestupkové komise. Agenda byla
předána mezi bývalým a současným starostou dne 14.11.2014. K tomuto datu bylo evidováno
11 přestupků od 17.6.2014, u kterých nebylo řízení zahájeno.
Usnesení č. 22/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o předání agendy přestupkové komise obce a počtu
nezahájených řízení.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Soudní spory obce
Starosta informoval radu obce o počtu soudních sporů, které v současné době obec Rohatec
vede. V tuto chvíli se obec účastní celkem 11 řízení u soudu.
Usnesení č. 23/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o počtu a druhu soudních sporů, které obec vede.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Rada obce Rohatec projednala varianty odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, které
byly předloženy na posledním zasedání zastupitelstva. Rada se shodla na variantě
s označením „D“.
Usnesení č. 24/02-R2014
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi předložit návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva na
nejbližším jednání VZZO s tím, že rada doporučuje variantu s označením D.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Městská policie
Rada obce Rohatec se shodla na neefektivním výkonu městské policie v oblasti veřejného
pořádku. Navrhuje prověřit, popřípadě upravit smlouvu s městem Hodonín.

9

Usnesení č. 25/02-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o městské policii a ukládá starostovi prověřit podmínky
veřejnoprávní smlouvy na výkon městské policie, zvýšit dohled na jejím výkonem
služby, popř. změnit časový rozsah.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Diskoples 2015
Rada obce Rohatec projednala otázku pořádání diskoplesu v roce 2015.
Usnesení č. 26/02-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje pořádání diskoplesu v roce 2015 a ukládá starostovi prověřit zajištění
hudební produkce.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Diskuze
p. Němeček
- upozornil na potřebu přípravy Plánu zimní údržby – bude aktualizován na dalším
jednání rady
Bod programu č. 28 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 18:00 hodin.

V Rohatci dne 19.11.2014
Zapsal: Ing. Letocha

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
................................................
starosta obce
Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
.................................................
místostarosta obce
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