Zápis
ze 4. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 8. 12. 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
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:30 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 4. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 4. 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 4. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Výběrové řízení na TDI – Revitalizace ZŠ
4. Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 2015
5. Rozpočet obce 2015
6. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – p. xxxxxx
7. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – ul. Slovácká
8. Smlouva o veřejném provozování hud. děl - OSA
9. Žádost o vyjádření ČIŽP
10. Směrnice o stravování zaměstnanců
11. Směrnice o čerpání sociálního fondu obce
12. Statut sociálního fondu obce
13. Výběrové řízení na dodávku právních služeb
14. Reklamní tabule na obecním majetku
15. Publikace o Karlu Novákovi
16. Diskuze
17. Závěr
Usnesení č. 1/04-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje program 4. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 7 – 0 – 0“)
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Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce provedla kontrolu zápisu z 3. schůze Rady obce Rohatec ze dne 2.12.2014 včetně
diskuzních příspěvků a stanovených úkolů.
Usnesení č. 2/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 3. schůze Rady obce Rohatec ze dne 2.12.2014.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Výběrové řízení na TDI – Revitalizace ZŠ
Rada obce byla seznámena se zadávací dokumentací k výběrovému řízení na dodavatele
služeb technického dozoru investora na stavbu „Revitalizace objektu č. pop. 236, ul. Školní,
Rohatec“.
Usnesení č. 3/04-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele služeb
technického dozoru investora na stavbu „Revitalizace objektu č. pop. 236, ul. Školní,
Rohatec“ a ukládá starostovi oslovit s poptávkou minimálně 3 dodavatele.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 2015
Radě obce Rohatec byly doručeny žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015 pro
zájmové organizace v obci. Rada projednala jednotlivé žádosti, jejich výši i účel čerpání.
Usnesení č. 4.1/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015 pro
 SDH Rohatec na činnost ve výši 40 tis. Kč;
 SDH Rohatec na pořádání Rohatecké 10 ve výši 30 tis. Kč;
H: 7 – 0 – 0
Rada obce Rohatec požádala jednotlivé zájmové organizace o doplnění svých žádostí
o příspěvek z rozpočtu obce. Rada se velmi pečlivě zabývala jednotlivými žádostmi, účelem
čerpání, celkovým rozpočtem organizací i výší vlastních členských příspěvků.
Usnesení č. 4.2/04-R2014
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi zařadit do finálního rozpočtu obce na rok 2015 příspěvky pro
zájmové organizace v projednané výši.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Rozpočet obce 2015
Rada projednala finální návrh rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 včetně zapracované výše
příspěvků pro zájmové organizace.
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Usnesení č. 5/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí finální návrh rozpočtu obce na rok 2015 a ukládá starostovi předložit
návrh ke schválení na nejbližším VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Zveřejnění záměru prodeje pozemků – p. xxxxxxx
Rada obce Rohatec projednala žádost pana xxxxxxxxxxxx o zakoupení pozemků p.č. 2358/2,
p.č. 2357/5 a p.č. 2357/8 v části obce Rohatec - Kolonie. Rada prozkoumala širší souvislosti
dotčených pozemků v dané lokalitě.
Usnesení č. 6/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxx a doporučuje zastupitelstvu schválit
zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 2358/2, p.č. 2357/5 a p.č. 2357/8. Rada
obce ukládá starostovi předložit záměr prodeje na nejbližším VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Zveřejnění záměru prodeje pozemků – ul. Slovácká
Rada obce Rohatec projednala širší souvislosti pozemků v lokalitě ul. Slovácká, kde probíhá
záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce, které zasahují do zahrad občanů. Jedná se
především o p.č. 3504.
Usnesení č. 7/04-R2014
Rada obce Rohatec
doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru na prodej částí pozemků p.č.
3504, které jsou ohraničeny pozemky určenými k prodeji. Rada obce ukládá
starostovi předložit záměr prodeje na nejbližším VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Smlouva o veřejném provozování hud. děl - OSA
Rada obce Rohatec projednala návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z.s. pro Kateřinskou zábavu.
Usnesení č. 8/04-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje pravomoc starostovi k uzavírání smluv o veřejném provozování hudebních
děl se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Žádost o vyjádření ČIŽP
Rada obce Rohatec obdržela od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního
inspektorátu Brno odvolání společnosti Lesy Horňácko, s.r.o. proti rozhodnutí ČIŽP ze dne
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7.11.2014. Oblastní inspektorát ČIŽP současně žádá Obec Rohatec o vyjádření k možnostem
výsadby 5 ks stromů na parcelách č. 411/13 a 411/1 v k.ú. Rohatec, lokalita Přívoz.
Usnesení č. 9/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí odvolání společnosti Lesy Horňácko, s.r.o. proti rozhodnutí ČIŽP ze
dne 7.11.2014 a ukládá místostarostovi zaslat na ČIŽP vyjádření k možnosti výsadby
v dané lokalitě.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Směrnice o stravování zaměstnanců
Starosta seznámil radu obce s návrhem nové směrnice o stravování zaměstnanců obce
Rohatec.
Usnesení č. 10/04-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje směrnici o stravování zaměstnanců obce Rohatec s účinností od 1.1.2015.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Směrnice o čerpání sociálního fondu obce
Rada obce Rohatec projednala návrh změny Směrnice o čerpání sociálního fondu obce
v návaznosti na novou Směrnici o stravování zaměstnanců.
Usnesení č. 11/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh změny Směrnice o čerpání sociálního fondu obce a ukládá
starostovi předložit změnu směrnice na nejbližším VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Statut sociálního fondu obce
Rada obce Rohatec projednala návrh změny Statutu sociálního fondu obce v návaznosti na
novou Směrnici o sociálním fondu.
Usnesení č. 12/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh změny Statutu sociálního fondu obce a ukládá starostovi
předložit změnu statutu na nejbližším VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Výběrové řízení na dodávku právních služeb
Rada obce Rohatec byla seznámena se současným rozsahem smlouvy na právní služby
dodávané externí právní kanceláří. Rada vyslovila souhlas s navýšením rozsahu právních
služeb dodávaných externí právní kanceláří a doporučuje na tyto služby vyhlásit výběrové
řízení.
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Usnesení č. 13.1/04-R2014
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi oslovit Mgr. Zabadalovou k ukončení smlouvy na právní služby.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 13.2/04-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele právních služeb
pro obec Rohatec a ukládá starostovi oslovit minimálně 5 advokátních kanceláří
v nejbližším možném termínu.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Reklamní tabule na obecním majetku
Rada obce Rohatec byla seznámena se stávajícím stavem v oblasti umisťování reklamních
tabulí na sloupech veřejného osvětlení. V současné době není tato oblast systémově řešena,
a některé reklamní tabule ohrožují chodce a jsou v havarijním stavu. Tato oblast není nijak
regulována ani zpoplatněna.
Usnesení č. 14/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o současném stavu při umisťování reklamních tabulí na
sloupech veřejného osvětlení a ukládá starostovi vyzvat počátkem roku všechny
majitele tabulí k zaevidování.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Publikace o Karlu Novákovi
Rada obce Rohatec byla seznámena s informací o významném výročí 100 let od narození
rohateckého rodáka – malíře prof. Karla Nováka. Při této příležitosti připravuje galerie
Hodonín výstavu jeho díla. Galerie požádala obec Rohatec o finanční příspěvek na vydání
katalogu k výstavě pana Karla Nováka.
Usnesení č. 15/04-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o stém výročí narození malíře Karla Nováka v roce 2015 a
ukládá starostovi zahrnout příspěvek obce na vydání první monografie o Karlu
Novákovi do návrhu rozpočtu obce na rok 2015. Rada obce současně ukládá
starostovi navázat kontakt s městem Hodonín, Galerií Hodonín a dalšími subjekty
v souvislosti s tímto výročím a možností tuto knihu vydat.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Diskuze
místostarosta
- informoval radu o podobě novoročenek obce
- předložil radě dopis od společnosti Zera, a.s. s doporučením společnosti k uzavření
dlouhodobého pachtu a neprodávat ornou půdu ve vlastnictví obce překupníkům.
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-

-

informoval radu o usnesení Ústředního krizového štábu o vyhlášení I. stupně
bezpečnostní ochrany objektů státní správy – pracovnice podatelny poučena
o bezpečnostních opatřeních při otvírání došlých zásilek
informoval radu o pozvánce na slavnostní vyhlášení „Sportovec okresu Hodonín za
rok 2014“, která se koná 21. ledna 2015

Bod programu č. 17 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 21:00 hodin.

V Rohatci dne 10.12.2014
Zapsal: Ing. Letocha

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