Zápis
z 13. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 16. 4. 2019
v KD v Rohatci
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném
znění
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Anna Homolová
 Radek Matěj
 Vlasta Sedláková
 Ing. Tomáš Vlach
Omluveni:
- Dušan Hlaváč
- Ing Zdeněk Škromach
Přizvaní hosté:
 Mgr. Pavel Jurečka
Jednání bylo zahájeno v 16:30 hodin.

Zahájení, 13. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 13. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady, seznámil je s programem a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny
členů rady. Zapisovatelem byl jmenován Radek Matěj.
Program schůze:
1. Delegace do výboru pro audit VAK Hodonín, a.s.
2. Souhlas vlastníka komunikace – Rohatecká desítka
3. VŘ-VO – zadávací dokumentace, oslovené firmy
4. Diskuse
5. Závěr
Bod programu č. 1 – Delegace do výboru pro audit VAK Hodonín, a.s.
Usnesení č. 1/13-R2019
Rada obce Rohatec
v souladu s paragrafem 84 odst. g zákona o obcích č.128/2000Sb ve znění pozdějších
předpisů deleguje Ing. Jarmila Adamce, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx do Výboru pro audit společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín,
a.s.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 5 – 0 – 0“)

1

Bod programu č. 2 – Rohatecká desítka-souhlas vlastníka komunikace
Usnesení č. 2/13-R2019
Rada obce Rohatec
uděluje souhlas jakožto vlastníka místních komunikací s uzavírkou a zvláštním
užíváním komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti při organizaci běžeckého závodu
Rohatecká desítka dne 8.5. 2019.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – VŘ-VO-zadávací dokumentace, oslovené firmy
Rada obce byla seznámena s podmínkami zadávací dokumentace a seznamem navržených
firem k oslovení. ( Elvorev s.r.o., Korelis s.r.o., České slunce servisní s.r.o.)
Usnesení č. 3/13-R2019
Rada obce Rohatec
Schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ VO rekonstrukce centrum obce - část Kolonie“, dle zákona o zadávání veřejných zakázek
včetně seznamu dodavatelů pro oslovení v předloženém znění.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Diskuze
starosta požádal přítomné, aby podali návrhy na členy pracovní skupiny pro zajištění oslav
výročí obce v roce 2020.
Bod programu č. 5 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 17:00 hodin.

V Rohatci dne 23.4.2019
Zapsal: Radek Matěj

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