Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 14. 6. 2021
v 17:00 hod v Kulturním domě v Rohatci
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle Zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění.
____________________________________________________________________________

1. Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu a na internetových stránkách obce Rohatec a to nejméně 7 dní přede dnem konání
zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
V 17,06 h se na jednání dostavil Luděk Durďák, je tedy přítomno 14 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 1.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva
obce Oldřicha Domanského a Luďka Durďáka
Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 1

(Dále jen Hlasování: 13-0-1)

V 17,10 h se na jednání dostavil Petr Elšík, je tedy přítomno 15 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 1.2/4-Z21
ZO Rohatec schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
2. Zpráva Finančního výboru
3. Zpráva Kontrolního výboru
4. Fond rozvoje bydlení – výzva
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatec na období 2022-2027
6. Závěrečný účet obce Rohatec za rok 2020
7. Účetní závěrka obce Rohatec za rok 2020
8. Mezitímní účetní závěrka obce Rohatec k 31.3.2021
9. Rozpočtové opatření č. 5-ZO/2021
10. MAS Jižní Slovácko, z.s.
11. Cena obce Rohatec
12. Projekt zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec
13. Informace o výběrových řízeních rady
14. Nabytí pozemků do vlastnictví obce
15. Obecně závazná vyhláška obce Rohatec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
16. Veřejná zakázka - Rekonstrukce sportovního fotbalového areálu Cihelny Rohatec
17. Diskuse
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18. Závěr
Hlasování:

15-0-0

Usnesení č. 1.3/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
programu zvlášť.
Hlasování: 15-0-0
___________________________________________________________________________
2. Zpráva Finančního výboru
V 17,19 h se na jednání dostavil Ing. Zdeněk Škromach, je tedy přítomno 16 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 2/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec bere na vědomí zprávu Finančního výboru, přednesenou jeho
předsedou PhDr. Jaroslavem Andrýskem.
Hlasování: 16-0-0
___________________________________________________________________________
3. Zpráva Kontrolního výboru
Usnesení č. 3/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, přednesenou jeho
předsedkyní Mgr. Blankou Cmolovou.
Hlasování: 15-0-1
____________________________________________________________________________
4. Fond rozvoje bydlení - výzva
Usnesení č. 4/4-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí zápůjček vlastníkům
obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec.
Hlasování
16-0-0
____________________________________________________________________________
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatec na období 2022-2027
Usnesení č. 5/4-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatec na období 2022 – 2027
v předloženém znění
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Hlasování: 16-0-0
___________________________________________________________________________
6. Závěrečný účet obce Rohatec za rok 2020
Usnesení č. 6/4-Z21
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a § 17, odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce projednání závěrečného účtu za rok
2020 dle přílohy č. 3 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad.
Hlasování: 16-0-0
___________________________________________________________________________
7. Účetní závěrka obce Rohatec za rok 2020
Usnesení č. 7/4-Z21
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Rohatec sestavenou k
31.12.2020
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
8. Mezitímní účetní závěrka obce Rohatec k 31.3.2021
Usnesení č. 8/4-Z21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Mezitímní účetní závěrku obce Rohatec ke dni 31. 3. 2021 v
předloženém znění.
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
9. Rozpočtové opatření č. 5-ZO/2021
Usnesení č. 9/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje RO č.5-ZO/2021 v předloženém znění.
Příjmy
4 260,00 tis. Kč
Výdaje
3 260,00 tis. Kč
Financování celkem
-1 000,00 tis. Kč
Hlasování
16-0-0
____________________________________________________________________________
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10. MAS Jižní Slovácko, z.s.
Usnesení č. 10.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 13.2/4-Z20 ze dne 24.6.2020, kterým schválilo
poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 50 000,00 Kč na zajištění činností, projektů
a aktivit Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. IČ: 26667401 v letech 2014 – 2020.
Hlasování:

16-0-0

Usnesení č. 10.2/4-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku v roce 2021 ve výši
50 000,00 Kč na zajištění činností, projektů a aktivit Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. IČ:
26667401.
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
11. Cena obce Rohatec
Usnesení č. 11/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje pro udělení Ceny obce Rohatec v souladu s Pravidly pro
udělování Ceny obce Rohatec pro rok 2021 navrženého laureáta p. Ing. Bc. Tomáše Letochu.
Hlasování: 16-0-0
___________________________________________________________________________
12. Projekt Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec
Usnesení č. 12.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o výběru vybraného dodavatele pro část 1
podlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na dvě části, zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec 2. kolo“,
kterým je společnost SDO Technika s.r.o., IČ: 29446619, se sídlem Jaselská 451, 742 42 Šenov
u Nového Jičína
Hlasování:

16-0-0

Usnesení č. 12.2/4-Z21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o zrušení části č. 2 podlimitní veřejné zakázky na
dodávky, rozdělené na dvě části, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec 2. kolo“, z důvodu, že pro tuto část
nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
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13. Informace o výběrových řízeních rady

13.1. Zakázka „PP revitalizace slepého ramene v obci Rohatec“
Usnesení č. 13.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec bere na vědomí informaci o výběrovém řízení rady na zakázku „PP
revitalizace slepého ramene v obci Rohatec“
Hlasování:

16-0-0

13.2. Zakázka „Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola na parc.č. 1500/2,
1500/3 v k.ú. Rohatec“
Usnesení č. 13.2/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec bere na vědomí informaci o výběrovém řízení rady na zakázku
„Využití srážkových vod v obci Rohatec, Mateřská škola na parc.č. 1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec“
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
14. Nabytí pozemků do vlastnictví obce

14.1. Kupní smlouva id. 1/3 pozemků na LV č. 1035 ve vlastnictví státu ČR
Usnesení č. 14.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu mezi Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a Obcí Rohatec, IC: 00488526 se sídlem
Květná 359/1, 696 01 Rohatec na podíl o velikosti id. 1/3 na nemovitých věcech:
Pozemky:
parcela číslo 731/156, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
parcela číslo 2949/39, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
parcela číslo 2950/39, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
parcela číslo 2977/425, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
zapsané na listu vlastnictví č. 1035, pro kat. území Rohatec, obec Rohatec, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hodonín za
kupní cenu celkem 33 000,00 Kč. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků aukce
uskutečněné prostřednictvím Elektronického aukčního systému prodávajícího.
Hlasování:

16-0-0
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14.2. Kupní smlouva parc.č. 3344/44 v k.ú. Rohatec
Usnesení č. 14.2.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec revokuje usnesení č. 9.3/6-Z19 ze dne 10.12.2019, kterým schválilo
kupní smlouvu v předloženém znění mezi Růženou Pospíšilovou, r.č. 425906/412, bytem Dolní
Konec 16, 696 06 Vacenovice, jako prodávající a Obcí Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec,
IČ: 00488526, jako kupující, na pozemek parc.č. 3344/44, trvalý travní prost, o výměře 1924 m²,
za celkovou dohodnutou kupní cenu 38 480,- Kč. Kupní cena je rovna ceně v místě a čase
obvyklé a zahrnuje DPH.
Hlasování:

16-0-0

Usnesení č. 14.2.2/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi Františkem
Pospíšilem, r.č. 630404/0589, bytem U Húštíka 609, 696 06 Vacenovice, jako prodávajícím a
Obcí Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526, jako kupující, na pozemek parc.č.
3344/44, trvalý travní prost, o výměře 1924 m², za celkovou dohodnutou kupní cenu 48 100,- Kč.
Kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování:

16-0-0

14.3. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva id. 1/8 parc.č. 643/51 v k.ú.
Rohatec
Usnesení č. 14.3/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje v předloženém znění Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a
Obcí Rohatec, IC: 00488526 se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec k nemovité věci podílu o
velikosti id. 1/8 pozemku, parc.č. 643/51, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, zapsaný na listu vlastnictví č. 3721, pro kat. území Rohatec, obec Rohatec,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním
pracovištěm Hodonín.
Hlasování:

16-0-0

_____________________________________________________________________________
15. Obecně závazná vyhláška obce Rohatec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Usnesení č. 15/4-Z21
Zastupitelstvo obce Rohatec schvaluje v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku obce
Rohatec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
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16. Veřejná zakázka - Rekonstrukce sportovního fotbalového areálu Cihelny Rohatec
Usnesení č. 16.1/4-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění plán podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce sportovního
fotbalového areálu Cihelny Rohatec“, obsahující návrh zadávacích podmínek, a návrh složení
hodnotící komise (včetně náhradníků), která provede posouzení kvalifikace uchazečů, kteří
předloží nabídky a hodnocení nabídek.
Hlasování:

16-0-0

Usnesení č. 16.2/4-Z21
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zajištění indikativní nabídky úvěru na
spolufinancování vlastního podílu na akci „Rekonstrukce sportovního fotbalového areálu Cihelny
Rohatec“ pro nejbližší zasedání zastupitelstva obce Rohatec
Hlasování: 16-0-0
____________________________________________________________________________
17. Diskuse
____________________________________________________________________________
18. Závěr
Starosta po projednání všech bodů programu poděkoval zastupitelům a přítomným občanům za
účast a v 19:03 hodin jednání zastupitelstva ukončil.
Ověřovatelé zápisu:

Oldřich Domanský, v.r.
Luděk Durďák, v.r.

Starosta obce:

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

Místostarostka obce:

Anna Homolová, v.r.

Místostarosta obce:

Radek Matěj, v.r.

Zápis byl ověřovateli ověřen a podepsán dne 21.6.2021.
Zapsala: Ing. Jarmila Gurská
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