Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného
dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění.
1. Technický bod
Usnesení č. 1.1/7-Z16
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce
Radoslava Němečka a Vlastu Sedlákovou.
Hlasování

pro 18

proti 0

zdržel se 0

(dále jen „Hlasování“: 18 - 0 - 0)

Návrh programu jednání:
Starosta navrhl doplnit program jednání:
Bod 10.2. Smlouva o poskytování dotace SDO – BK
11.2.. Zveřejnění záměru prodeje – parc.č. 205/2, k.ú. Rohatec
13. ul. Sadová - vývoj situace
Hlasování pro zařazení těchto bodů do programu 18 – 0 – 0
Připomínky k navrhovanému programu jednání zastupitelstva nebyly vzneseny.
Usnesení č. 1.2/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
2. Kontrola usnesení ze zápisu VZZO konaného dne 15.9.2016
3. Zpráva předsedy Finančního výboru
4 Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
5.. Mezitímní závěrka obce Rohatec k 30.9.2016
6. Rozpočtové opatření č. 8 a 9-ZO/2016 včetně plnění rozpočtu k 30.9.2016
7. Návrh rozpočtu na r. 2017
8. Informace - Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016
9. Přehled investic
10. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec
10.1. Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec –
Pěvecký Sbor Rohatec, o.s.
10.2. Smlouva o poskytnutí dotace DSO - BK
11. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
11.1. Pozemek parc.č. 1571/1, k.ú. Rohatec
11.2. Pozemek parc.č. 205/2, k.ú. Rohatec
12. Nabytí pozemků do vlastnictví Obce Rohatec
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12.1. Pozemku parc.č. 3415/79, k.ú. Rohatec
12.2. Pozemky parc.č. 3817 a parc.č. 3818, vše k.ú. Rohatec
13. ul. Sadová – vývoj situace
14. Diskuse
15. Závěr

Hlasování

18 - 0 - 0

Usnesení č. 1.3/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť.
Hlasování

18 - 0 - 0

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného dne
15. 9. 2016
Usnesení č. 2.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.9. 2016.
Hlasování

18 - 0 - 0

3. Zpráva předsedy Finančního výboru
Usnesení č. 3.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru, přednesenou jeho předsedou
PhDr. Jaroslavem Andrýskem a ukládá Radě obce zpracování pravidel pro delegování
rozpočtových opatření Radě do příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování
18 - 0 - 0
__________________________________________________________________________

4. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
Usnesení č. 4.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedkyní
Mgr. Blankou Cmolovou.
Hlasování

18 - 0 - 0

__________________________________________________________________________
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5. Mezitímní závěrka obce Rohatec k 30.9. 2016
Usnesení č. 5.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Mezitímní účetní závěrku obce Rohatec ke dni 30. 9. 2016
v předloženém znění.
Hlasování

18 - 0 - 0

____________________________________________________________________________
6. Rozpočtové opatření č. 8 a 9-ZO/2016
Usnesení č. 6.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce ke dni 30. 9. 2016.
Hlasování

18 - 0 – 0

Usnesení č. 6.2/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8-ZO/2016, které schválila rada na
svém jednání dne 30. 9. 2016.
Hlasování

18 - 0 - 0

Usnesení č. 6.3/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9-ZO/2016 včetně doplnění v předloženém
znění.
Příjmy
+290 tis. Kč
Výdaje
+290 tis. Kč
Hlasování

18 - 0 - 0

________________________________________________________________________
7. Návrh rozpočtu na r. 2017
Usnesení č. 7.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu na r. 2017.
Hlasování

18 - 0 - 0

____________________________________________________________________________
V 17:45 hod. se na zasedání dostavil Radek Matěj, přítomno je tedy 19 zastupitelů.
____________________________________________________________________________
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8. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2016
Usnesení č. 8.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rohatec za rok 2016
v předloženém znění.
Hlasování

19 - 0 - 0

____________________________________________________________________________
9. Přehled investic k říjnu 2016
Usnesení č. 9.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený přehled investic k říjnu 2016.
Hlasování
19 - 0 - 0
___________________________________________________________________________

10. Smlouvy o poskytnutí dotaze z rozpočtu obce Rohatec
10.1. Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec – Pěvecký
sbor Rohatec, o.s
Usnesení č. 10.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Rohatec v předloženém znění spolku Pěveckému sboru Rohatec, o.s
Hlasování

19 - 0 - 0

____________________________________________________________________________
10.2. Smlouva o poskytnutí dotace DSO – BK
Usnesení č. 10.2.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Rohatec pro Obce
pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí ve výši 634.323,- Kč na úhradu výdajů spojených
s realizací projektu „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO – Baťův kanál.“
Hlasování

19 - 0 - 0
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Usnesení č. 10.2.2/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec pro Obce
pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí ve výši 634.323,- Kč na úhradu výdajů spojených
s realizací projektu „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO – Baťův kanál“
v předloženém znění.
Hlasování

19 - 0 – 0

Starosta předal slovo p. místostarostovi, Ing. Tomášovi Letochovi.
11. Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
11.1. Pozemek parc.č. 1575/1, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 11.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat svůj majetek – pozemek parc.č. 1575/1
o výměře 157m2 – orná půda, k.ú. Rohatec.
Hlasování

19 - 0 – 0

11.2. Pozemek parc.č. 205/2, k.ú. Rohatec

Usnesení č. 11.2/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat svůj majetek – pozemek parc.č. 205/2
o výměře 173m2 – zahrada, k.ú. Rohatec.
Hlasování

19 - 0 – 0

12. Nabytí pozemků do vlastnictví Obce Rohatec
12.1. Pozemku parc.č. 3415/79, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 12.1/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu v předloženém znění mezi xxxxxxx xxxxxxx, r.č.
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jako prodávající a Obcí Rohatec,
Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526 jako kupující, kterou xxxxx xxxxxx prodává svůj
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku parc.č. 3415/79 – orná půda o výměře 2630 m2
za celkovou cenu 13.150,- Kč. Celková dohodnutá kupní cena je rovna ceně v místě a čase
obvyklé.
Hlasování

18 - 0 – 1
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12.2. Pozemky parc.č. 3817, 3818, vše v k.ú. Rohatec
Usnesení č. 12.2/7-Z16
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu v předloženém znění mezi xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
r.č. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx jako prodávající a Obcí Rohatec, Květná 359/1,
696 01 Rohatec, IČ: 00488526 jako kupující, kterou xxxx xxxxx xxxxx prodává svůj
spoluvlastnický podíl ve výši id. ¼ na pozemcích parc.č. 3817 – trvalý travní porost o výměře
2362 m2 a parc.č. 3818 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 13059 m2 za celkovou cenu
25.180,- Kč. Celková dohodnutá kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování

19 - 0 - 0

Ing. Letocha předal slovo zpět p. starostovi.
13. ul. Sadová, vývoj situace
Usnesení č. 13.1.1/7-Z16
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o vývoji situace v ulici Sadová.
Hlasování

19- 0 - 0

14. Diskuze
___________________________________________________________________________
15. Závěr
Starosta všem poděkoval za účast a jednání zastupitelstva v 18.45 hodin ukončil.

V Rohatci dne 15. 11. 2016

Ověřovatelé zápisu: Radoslav Němeček,v.r.
Vlasta Sedláková,v.r.
Starosta obce:
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.,v.r.
Místostarosta obce: Ing. Bc. Tomáš Letocha,v.r.
Zápis byl ověřovateli ověřen a podepsán dne 16.11.2016

Zapsala:

Silvie Zostalová
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