Zápis
z 42. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 29. 4. 2016
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Vlasta Sedláková
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 8:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 42. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 42. Schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal přítomné
členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zápisem byl pověřen starosta.
Program 42. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo – ul. Habánská
3. E.ON – posílení napětí ulice U Školky
4. Smlouva o právu provést stavbu – kanalizační přípojka ul. Slovácká
5. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE Gasnet – ul. Luční
6. Žádosti o pronájmy KD
7. ZŠ – projekt „Obědy pro děti“, rozdělení HV 2015, účetní závěrka 1.čtvrt./2016
8. Žádost xxxxxx – ul. Osvobození
9. Žádost PERFECT, spol. s r.o. – zvláštní užívání komunikace
10. Dotace JMK na podporu rodinné politiky na úrovni obcí
11. Žádost odbor sociálních věcí a školství Hodonín
12. Návrh veřejnoprávní smlouvy – Městská policie Hodonín
13. Prověření reciprocity převodu pozemků s JMK
14. Měření sledovacích bodů – protipovodňová hráz
15. Financování sociálních služeb – výhled 2017
16. Diskuze
17. Závěr
Usnesení č. 1/42-R2016
Rada obce Rohatec
Schvaluje program 42. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 5 – 0 – 0“)
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Bod programu č. 2 – Dodatek č.1 – smlouvy o dílo – ul. Habánská
Rada obce byla seznámena s požadavkem uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se
vybudování panelové cesty v ulici Habánská, kterým se prodlužuje termín předání staveniště do 31.
5. 2016, není ještě vydáno povolení k realizaci stavby (územní řízení zkomplikovalo nové dědické
řízení).
Usnesení č. 2/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo, mezi obcí Rohatec jako objednatelem a firmou
SYTYS.cz s.r.o. jako zhotovitelem ve věci stavby „ Rohatec – zpevnění polní cesty panely“
v předloženém znění.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – E,ON – posílení napětí ul. U Školky
Rada obce byla seznámena se situací ohledně nedostatečného napětí v ulici U Školky, které
nevyhovuje ČSN a odchází kvůli tomu výbojková svítidla.
Usnesení č. 3/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.
12143020 mezi obcí Rohatec a provozovatelem distribuční soustavy zastoupeného
společností E.ON Česká republika s.r.o. v předloženém znění.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Smlouva o právu provést stavbu – kanalizační přípojka ul. Slovácká
Starosta informoval radu obce o žádostí projektanta ve věci stavby kanalizační přípojky Slovácká
46 na pozemku parcela č. 254/1, který je ve vlastnictví obce Rohatec.
Usnesení č. 4/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Rohatec a xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx, Rohatec v předloženém znění.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE Gasnet – ul. Luční
Rada obce Rohatec byla seznámena a návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene plynárenského
zařízení STL plynovodní přípojka pro rodinný dům xxxxxxxxx, Rohatec.
Usnesení č. 5/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene v předloženém znění.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádosti o pronájmy KD
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostmi o pronájmy KD v obci i KD Kolonie. Žadatelé:
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, SZPO ZO Rohatec.
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Usnesení č. 6/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájmy kulturních domův termínech a časech dle předložených žádostí, jmenovitě:
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, SZPO ZO Rohatec.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – ZŠ Rohatec – projekt Obědy pro děti, rozdělení HV 2015, účetní závěrka
1. čtvrt./2016
Starosta informoval radu o žádosti o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od Women for women, o.p.s. v rámci projektu „Obědy pro děti“. Dále informoval o žádosti o
povolení čerpání rezervního fondu, kde částku za sběr papíru má být použita na nákup sešitů a
výtvarných potřeb pro žáky, a o předložené účetní závěrce za první čtvrtletí 2016.
Usnesení č. 7.1/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje jako zřizovatel Základní a mateřské školy Rohatec,p.o. přijetí účelově určeného
finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ a souhlasí
s přijetím tohoto daru.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 7.2/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje povolení čerpání rezervního fondu dle předložené žádosti.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 7.3/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje předloženou účetní závěrku za první čtvrtletí 2016 Základní školy a mateřské
školy Rohatec, p.o.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Žádost xxxxxx – ul. Osvobození
Starosta seznámil radu obce s žádostí pana xxxxxxx, týkající se rozebrání chodníku na ulici
Osvobození za účelem zřízení kanalizační přípojky. Chodník se nachází na soukromém pozemku
parcela č. xxxxxxx, v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 8/42-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje žádost pana xxxxxx v předloženém znění a ukládá místostarostovi dohlédnout na
uvedení do původního stavu.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Žádost PERFECT, spol. s r.o. – zvláštní užívání komunikace
Starosta seznámil radu obce s žádostí zvláštního užívání komunikace na ulici Úvoz, pro připojení
NN protlakem pod komunikací.
Usnesení č. 9/42-R2016
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Rada obce Rohatec
schvaluje předloženou žádost, jako vlastník místní komunikace souhlasí s protlakem pod
komunikací, dle předložené žádosti, a ukládá místostarostovi dohlédnout na provedení bez
narušení stavu komunikace.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Dotace JMK na podporu rodinné politiky na úrovni obcí
Starosta informoval radu obce o úspěšné žádosti o dotaci. JMK opět podpoří projekt na rozvoj
počítačových dovedností seniorů v roce 2016.
Usnesení č. 10/42-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o projektu na rozvoj počítačových dovedností seniorů pro rok
2016.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Žádost odbor sociálních věcí a školství Hodonín
Radě obce byla předložena informace z Odboru sociálních věcí a školství týkající se stanovování
odměn pro ředitele školských zařízení, kde je obec zřizovatelem. Dle stanoviska odboru školství
JMK je žádoucí, aby návrh odměn řešil zřizovatel zcela samostatně, a měl k tomuto vlastní zásady,
kterými se bude řídit.
Usnesení č. 11/42-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o problematice navrhování odměn pro ředitele školských
zařízení, a ukládá starostovi připravit zásady obce Rohatec jako zřizovatele, pro jejich
poskytování.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Návrh veřejnoprávní smlouvy – Městská policie Hodonín
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem veřejnoprávní smlouvy s městem Hodonín o výkonu
úkolů Městské policie Hodonín na území obce Rohatec.
Usnesení č. 12/42-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o návrhu smlouvy a ukládá starostovi pokračovat v jednání.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Prověření reciprocity převodu pozemků s JMK
Rada obce Rohatec byla informována o stavu možného darování pozemků ve vlastnictví JMK
s obecními chodníky do vlastnictví obce Rohatec a nutném hledání reciprocity ve výměrách,
s možností darovat pozemky pod komunikací na Ratíškovice.
Usnesení č. 13/42-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o stavu možného darování krajských pozemků obci Rohatec, na
kterých se nacházejí chodníky a snaze dosáhnout reciprocity ze strany obce Rohatec
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pozemkem na kterém se nachází komunikace na Ratiškovice. Ukládá starostovi projednat
tuto možnost s JMK.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Měření sledovacích bodů – protipovodňová hráz
Rada obce Rohatec byla seznámena s výsledky pravidelného každoročního měření sledovacích
bodů protipovodňové hráze.
Usnesení č. 14/42-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o stavu a výsledcích měření sledovacích bodů protipovodňové
hráze.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Financování sociálních služeb – výhled 2017
Rada obce Rohatec byla seznámena s vývojem problematiky garantování financování sociálních
služeb v ORP Hodonín a výsledcích porady s náměstkem a zástupci JMK pro rok 2017.
Usnesení č. 15/42-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o vývoji problematiky financování sociálních služeb v ORP
Hodonín pro rok 2017.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Diskuze
starosta
- poděkoval účastníkům otevírání cyklostezek na Podluží
- informoval o připravovaném setkání bývalých zaměstnanců závodu Maryša
p. Němeček
- upozornil na nutnost prořezat porost u lokality Hájenky pro průjezd kukavozu
Bod programu č. 17– Závěr
Starosta poděkoval členům Rady za účast. Schůze byla ukončena v 9:05 hodin.

V Rohatci dne 29. 4. 2016
Zapsal: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

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

Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
místostarosta obce
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