Zápis
z 18. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 13. 7. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Ing. Zdeněk Škromach
 Jiří Švanyga
 Vlasta Sedláková
 Radoslav Němeček
Omluveni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:30 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 18. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 18. schůze Rady obce Rohatec zahájil místostarosta Ing. Tomáš Letocha. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
byl jmenován místostarosta Ing. Letocha.
Program 18. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. VŘ – Objekt občanských aktivit – vybavení nábytkem
4. VŘ – Počítačový server a software pro Obecní úřad Rohatec
5. Informace ZŠ Rohatec
6. Informace MŠ Rohatec
7. Žádosti o pronájem KD
8. Záměr pronájmu pozemků
9. Záměr pronájmu nebytových prostor
10. Hody 2015
11. Smlouva o hudební produkci
12. VŘ – zábradlí Dům občanských aktivit
13. Směrnice o vedení účetnictví
14. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – SDO
15. Žádost Restaurace u Sudu
16. Diskuze
17. Závěr
Usnesení č. 1/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 18. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 6 – 0 – 0“)
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Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce provedla kontrolu zápisu ze 17. schůze Rady obce Rohatec ze dne 24. 6. 2015.
Místostarosta současně informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/18-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu ze 17. schůze Rady obce Rohatec ze dne 24. 6. 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – VŘ – Objekt občanských aktivit – vybavení nábytkem
Rada obce byla seznámena s protokolem o otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na „Objekt občanských aktivit – vybavení nábytkem“ a doporučením
hodnotící komise.
Usnesení č. 3.1/18-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na „Objekt občanských aktivit – vybavení nábytkem“ a doporučení hodnotící
komise.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 3.2/18-R2015
Rada obce Rohatec
rozhoduje o zadání všech tři částí veřejné zakázky „Objekt občanských aktivit –
vybavení nábytkem“ společnosti Profil Nábytek a.s., se sídlem Hradská 280, 39601
Humpolec, IČ: 48202118 a schvaluje uzavření smluv s vítězným uchazečem
v souladu s vítěznou nabídkou.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – VŘ – Počítačový server a software pro Obecní úřad Rohatec
Rada obce provedla otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
„Výběr dodavatele počítačového serveru a softwaru pro Obecní úřad Rohatec“ a provedla
kontrolu a posouzení jednotlivých nabídek.
Usnesení č. 4.1/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje na základě provedeného hodnocení nabídek na „Výběr dodavatele
počítačového serveru a softwaru pro Obecní úřad Rohatec“ jako nejvýhodnější
nabídku, nabídku společnosti NEOL, s.r.o., se sídlem Na Pískách 3, Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/18-R2015
Rada obce Rohatec
rozhoduje o zadání veřejné zakázky „Výběr dodavatele počítačového serveru a
softwaru pro Obecní úřad Rohatec“ společnosti NOEL, s.r.o., se sídlem Na Pískách 3,
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695 01 Hodonín, IČ: 48908991 a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Informace ZŠ Rohatec
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ Rohatec o provedení rozpočtové
změny ve výši 130 tis. Kč.
Usnesení č. 5/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje rozpočtovou změnu ZŠ Rohatec na rok 2015 ve výši 130 tis. Kč dle
předložené žádosti.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Informace MŠ Rohatec
Místostarosta informoval radu obce o podnětech některých rodičů a zaměstnanců mateřské
školy v Rohatci k prošetření stávající situace v této příspěvkové organizaci obce. Dále
informoval o tom, že obec již podala podnět k prošetření dané situace v mateřské škole k
České školní inspekci.
Usnesení č. 6/18-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o podnětech některých rodičů a zaměstnanců mateřské
školy v Rohatci k prošetření stávající situace v MŠ a o tom, že obec již podala podnět
k prošetření dané situace v mateřské škole k České školní inspekci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Žádosti o pronájem KD
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostmi o pronájem KD v Rohatci.
Usnesení č. 7/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec pro SZPO Rohatec a paní xxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Záměr pronájmu pozemků
Rada obce Rohatec projednala žádosti o odkoupení pozemků a dle usnesení zastupitelstva
obce ze dne 8.7.2015 záměry pronájmu požadovaných pozemků.
Usnesení č. 8.1/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 364 o výměře 137 m2 v k.ú.
Rohatec jako zahradu.
H: 6 – 0 – 0
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Usnesení č. 8.2/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 365 o výměře 130 m2 v k.ú.
Rohatec jako zahradu.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 8.3/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2228 o výměře 197 m2
v k.ú. Rohatec jako ostatní plochu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Záměr pronájmu nebytových prostor
Rada obce Rohatec byla seznámena se záměrem pronájmu nebytových prostor na autobusové
zastávce na Kolonii – objektu č.p. 927 na parc.č. 2521 o výměře celkem 28,07 m2.
Usnesení č. 9/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na autobusové zastávce na
Kolonii – objektu č.p. 927 na parc.č. 2521 o výměře celkem 28,07 m2.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Hody 2015
Místostarosta seznámil radu obce s harmonogramem a stavem příprav rohateckých hodů.
Informoval o výborné spolupráci chasy a obce.
Usnesení č. 10/18-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o harmonogramu a stavu příprav rohateckých hodů a
schvaluje hudební produkci a omezení nočního klidu ve dnech 14. a 23. srpna 2015 až
do 03:00 hodin. Rada dále schvaluje výši vstupného na jednotlivé akce spojené
s konáním hodů.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Smlouva o hudební produkci
Místostarosta seznámil radu obce s návrhem smlouvy o provedení hudební produkce na
Kateřinskou zábavu dne 21.11.2015 s dechovou hudbou Ištvánci.
Usnesení č. 11.1/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o provedení hudební produkce na Kateřinskou zábavu dne
21.11.2015 s dechovou hudbou Ištvánci.
H: 6 – 0 – 0
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Místostarosta seznámil radu obce s návrhem smlouvy o provedení hudební produkce na
Krojovaný ples dne 6.2.2016 s dechovou hudbou Vracovjáci.
Usnesení č. 11.2/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o provedení hudební produkce na Krojovaný ples dne 6.2.2016 s
dechovou hudbou Vracovjáci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – VŘ – zábradlí Dům občanských aktivit
Místostarosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
zábradlí vnitřního schodiště Domu občanských aktivit.
Usnesení č. 12.1/18-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
zábradlí vnitřního schodiště Domu občanských aktivit a výběru dodavatele Zemský
Rohatec, s.r.o., Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 12.2/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodavatele zábradlí vnitřního schodiště Domu občanských aktivit firmu
Zemský Rohatec, s.r.o., Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Směrnice o vedení účetnictví
Rada obce Rohatec byla seznámena s úpravami a novelizací Směrnice o vedení účetnictví
Obecního úřadu Rohatec dle platných právních předpisů.
Usnesení č. 13/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje Směrnici o vedení účetnictví Obecního úřadu Rohatec v předloženém znění.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – SDO
Rada obce Rohatec byla seznámena se změnou zadávacích podmínek veřejné zakázky
„Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec“ formou poskytnutí dodatečných
informací.
Usnesení č. 14/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje změnu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Dovybavení sběrného dvora
a místa v obci Rohatec“ formou poskytnutí dodatečných informací v přiloženém znění
a rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 17.8.2015 do 12:00 hod.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Žádost Restaurace u Sudu
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí majitelů Restaurace u Sudu v Rohatci
o zapůjčení 30 kusů židlí z KD.
Usnesení č. 15.1/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem 30 kusů židlí z KD pro Restauraci u Sudu v Rohatci.
H: 6 – 0 – 0
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí majitelů Restaurace u Sudu v Rohatci o omezení
nočního klidu dne 8.8.2015 do 02:00 hod. z důvodu pořádání svatby.
Usnesení č. 15.2/18-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje omezení nočního klidu dne 8.8.2015 do 02:00 hod. pro Restauraci u Sudu
v Rohatci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Diskuze
Ing. Elšík
- vznesl dotaz na postup vykupování pozemků na cyklostezku
- upozornil na nutnost keřové výsadby na ulici Hodonínská – bude realizováno na
podzim
- upozornil na vyrovnání a posečení dvora za starou ZŠ
Bod programu č. 17 – Závěr
Místostarosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 18:35 hodin.
V Rohatci dne 14. 7. 2015
Zapsal: Ing. Letocha

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

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