Zápis
z 18. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 5. 8. 2019
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
v platném znění

Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Anna Homolová
 Radek Matěj
 Dušan Hlaváč
 Vlasta Sedláková
 Ing. Zdeněk Škromach

Omluveni:
 Ing. Tomáš Vlach
Přizvaní hosté:
 Mgr. Pavel Jurečka
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 18. schůze Rady obce Rohatec
Program 18. schůze Rady obce Rohatec:
1.
Zahájení
2.
Kontrola zápisu z jednání rady obce č. 16 a č. 17
3.
Žádost o vyjádření a souhlas se stavebním záměrem - Osvobození úprava vNN
XXXXX
4.
4.1 Žádost o vyjádření a souhlas se stavebním záměrem - Větrná KNN, XXXX
4.2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5.
Smlouva o zřízení služebnosti p. XXXXXXXXXXX
6.
Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce
7.
Smlouva o hudební produkci CM Lália
8.
Povolení kácení stromu – Obec Rohatec
9.
Souhlas vlastníka komunikace s uzavírkou- Obec Rohatec (hody- kolotoče)
10.
10.1 Pojištění pro jednotku SDHO - aktualizace smlouvy HVP
10.2 Pojištění pro jednotku SDHO - úrazové pojištění Kooperativa
11.
Smlouva servisní a udržovací činnosti knihovního systému
12.
12.1 ZŠ-MŠ – schválení účetní závěrky za II. čtvrtletí 2019
12.2 ZŠ-MŠ – čerpání IF
12.3 ZŠ-MŠ – rozpočtová změna
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Informace SD Rohatec - instalace hydraulické závory
Žádost zapůjčení stanu a setů
Informace o VŘ - průzkum trhu PD- stavební úpravy kulturního domu
Rohatec-Kolonie
Informace o VŘ - průzkum trhu okna obecní úřad
Mezitimní účetní závěrka Obec Rohatec
Rozpočtové opatření č.6-R/2019
Informace o VŘ - průzkum trhu – nákup komunální techniky
Informace o poplatku za vynětí ze ZPF
Stav kanalizace v ul. U Školky, Rohatec
Kanalizace v ul. Žitná, Rohatec
Zadávací podmínky „Oprava hřbitovní zdi – II. etapa“
Zadávací podmínky „Komunitní centrum Rohatec“
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje program 18. schůze Rady obce Rohatec v předloženém znění.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 6 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady
Usnesení č. 2/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisů z 16. schůze Rady obce Rohatec ze dne 10.6.2019 a
17. schůze Rady obce Rohatec ze dne 12.6.2019 a informaci o plnění úkolů.
H: 6 - 0 - 0
Bod programu č. 3 – Žádost o vyjádření a souhlas se stavebním záměrem,
Rohatec,Osvobození, úprava vNN XXXXX
Usnesení č. 3/18-R2019
Rada obce Rohatec
souhlasí se stavebním záměrem vybudování nové přípojky NN na RD čp. XXXXXX,
parc.č. XXX, k.ú. Rohatec dle předložené projektové dokumentace - situační výkres
projektovaného vedení NN.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 4 – Žádost o vyjádření a souhlas se stavebním záměrem - Větrná kNN,
XXXXXX, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 4.1/18-R2019
Rada obce Rohatec
uděluje souhlas s předloženým záměrem „Přípojka NN na parc.č. 1618/1, p. XXXXXX
jehož investorem je E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, bez připomínek.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v předloženém znění mezi Obcí Rohatec a E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, akce „Přípojka NN na parc.č.
1618/1, p. XXXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Smlouva o zřízení služebnosti p. XXXX XXXXXX
Usnesení č. 5/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby kanalizační přípojky
na pozemku parc.č. 796/8 v k.ú. Rohatec mezi Obcí Rohatec a XXXXX XXXXXXXX,
r.č. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX, v předloženém znění a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Smlouva o zřízení věcného břemene parc.č. 74/3 v k.ú. Rohatec,
přípojka NN XXXXX
Usnesení č. 6/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 74/3, k.ú.
Rohatec mezi Obcí Rohatec a E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 7 – Smlouva o hudební produkci - CM Lália
Usnesení č. 7/18-R2019
Rada obce Rohatec
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schvaluje uzavření smlouvy o hudební produkci s CM Lália, zastoupená Martinem
Čechem, Velkomoravská 3535/10, 695 01 Hodonín, IČ: 88682609 a Obcí Rohatec,
v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 8 – Povolení kácení stromu - Obec Rohatec
Usnesení č. 8/18-R2019
Rada obce Rohatec
souhlasí s pokácením stromu na pozemku parc.č. 2356 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Souhlas vlastníka komunikace s uzavřením silniční dopravy - Obec
Rohatec (kolotoče a hody)
Usnesení č. 9/18-R2019
Rada obce Rohatec
uděluje souhlas jakožto vlastník komunikace s uzavřením silniční dopravy v ulici
U Parku, po dobu konání hodových oslav od 20.8.2019 do 27.8.2019.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Pojištění pro jednotku SDHO
Usnesení č. 10.1/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku HVP, a.s. na pojištění členů SDH Rohatec a pověřuje
starostu podpisem smlouvy dle této nabídky a ukončením pojistné smlouvy s
Kooperativa pojišťovna a.s. v souladu s pojistnými podmínkami stávající pojistné
smlouvy.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 11 – Smlouva o servisní a udržovací činnosti knihovního systému
Usnesení č. 11/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje uzavření smlouvy na pravidelné servisní a udržovací činnosti II. úrovně
k zajištění plynulého provozu systému Tritius, mezi Obcí Rohatec a Tritius
Solutions a.s. se sídlem Vodní 258/13, Brno 602 00, IČ: 05700582 v předloženém
znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
H: 6 - 0 - 0
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Bod programu č. 12 – ZŠ,MŠ – účetní závěrka za II. čtvrtletí, čerpání IF, změna
rozpočtu
Usnesení č. 12.1/18 – R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje mezitimní účetní závěrku k 30.6.2019 Základní škola a mateřská škola
Rohatec, p.o., Školní 50, 696 01 Rohatec
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 12.2/18 – R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Rohatec ve výši 18 083,-Kč na
dofinancování žaluzií v tělocvičně.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 12.3/18 – R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje změnu závazných ukazatelů č. 3 schváleného rozpočtu na rok 2019 pro
ZŠ a MŠ Rohatec dle přílohy č. 1 zápisu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Dodávka hydraulické závory na sběrný dvůr
Usnesení č. 13/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh na pořízení hydraulické závory na sběrný dvůr v Rohatci
a ukládá starostovi zajistit provedení rozpočtového opatření na tuto akci a
samotnou realizaci této akce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Žádost zapůjčení stanu a setů - KAREL KAŇÁK,s.r.o.
Usnesení č. 14/18- R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje zapůjčení stanu a stolových setů v termínu 7.9.2019 pro firmu Karel
Kaňák, s.r.o.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Stavební úpravy kulturního domu Rohatec-Kolonie - PD průzkum
trhu
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Usnesení č. 15/18 – R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje výběr dodavatele projektové dokumentace na stavební úpravy KD
Rohatec – Kolonie a to společnost Projekční ateliér Mikulov s.r.o., IČ: 06977618,
se sídlem K Vápence 965/5, 692 01 Mikulov a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Okna obecní úřad Rohatec, průzkum trhu
Usnesení č. 16/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje výběr dodavatele na akci „Výměna stávajících dřevěných oken obecního
úřadu – I. Etapa“, a to společnost Window Holding a.s., IČ: 28436024, se sídlem
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 17 – Mezitimní účetní závěrka ke dni 30.6.2019 Obec Rohatec
Usnesení č. 17/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí mezitimní účetní závěrku k 30.6.2019 a ukládá starostovi
předložit na jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Rozpočtové opatření č. 6-R/2019
Usnesení č. 18/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje rozpočtové opatření č. 6-R/2019
Příjmy 5051.00 tis. Kč
Výdaje 5051.00 tis. Kč,
v předloženém znění.
H: 6 – 0 -0
Bod programu č. 19 – Informace o VŘ-průzkum trhu – nákup komunální techniky
Usnesení č. 19/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje výběr dodavatele na nákup komunální techniky k úpravě veřejného
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prostranství, a to společnost MORAM GROUP s.r.o., IČ: 07566999, se sídlem
Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 20 – Informace o poplatku za vynětí ze ZPF
Usnesení č. 20/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o nutnosti provedení odvodu za trvalé odnětí půdy ze
ZPF ve výši 34.083,- Kč a ukládá starostovi na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce předložit návrh rozpočtového opatření.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 21 – Stav kanalizace v ul. U Školky, Rohatec
Usnesení č. 21/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o stavu kanalizace v ul. U Školky s tím, že generální
oprava bude provedena v roce 2020.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 22 – Kanalizace v ul. Žitná, Rohatec
Usnesení č. 22/18-R2019
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o potřebě vybudovat odbočku kanalizace pro několik
domů v ul. Žitná a ukládá starostovi zahájit přípravu podkladů pro tuto akci.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 23 – Zadávací podmínky „Oprava hřbitovní zdi – II. etapa“
Usnesení č. 23/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Oprava hřbitovní zdi – II. etapa“ a seznam dodavatelů, kterým bude
zaslána výzva k podání nabídek.
H: 6 – 0 - 0
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Bod programu č. 24 – Zadávací podmínky „Komunitní centrum Rohatec“
Usnesení č. 24/18-R2019
Rada obce Rohatec
schvaluje návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Komunitní centrum Rohatec“ a seznam dodavatelů, kterým bude
zaslána výzva k podání nabídek.
H: 6 – 0 - 0
Bod programu č. 25 – Diskuse
Rada byla seznámena s projektem „Senior karta“, který slouží v případě potřeby ke zlepšení
činnosti záchranářů, policie a hasičů v krizové situaci.
Bod programu č. 26 – Závěr

V Rohatci dne 6.8.2019
Zapsal: Radek Matěj

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