Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 18.2. 2021
v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňování osobních údajů dle zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
(GDPR) v platném znění
______________________________________________________________________

1. Technický bod
Usnesení č. 1.1/1-Z21
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Ing. Bc.
Tomáše Letochu a Ing. Ivonu Lexovou.
Hlasování

pro 14

proti 0

zdržel se 0

(dále jen „Hlasování:14 - 0 - 0)

Usnesení č. 1.2/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
Zpráva Finančního výboru
Zpráva Kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č.1 – ZO/2021
Plnění rozpočtu k 31.12.2020
Dotace z rozpočtu obce na rok 2021
Bezúplatný převod části pozemku – parc.č.3426/1(3426/26,3426/27) k. ú. Rohatec
Výkup pozemků do majetku obce
8.1.Kupní smlouva – nabytí pozemků do vlast. obce – podíl na pozemcích
parc.č.2982/151, parc.č.2999/94 a parc.č.2982/129, vše v k. ú. Rohatec
8.2.Kupní smlouva – nabytí pozemků do vlast. obce – podíl na pozemku
parc.č.2977/393 a pozemky na LV 1983 vše v k. ú. Rohatec
Veřejná zakázka na dodávky „Zavedení systému domácího kompostování v obci
Rohatec – dodávka kompostérů a štěpkovače“
Diskuse
Závěr

Hlasování: 14–0–0

Usnesení č. 1.3/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť.
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Hlasování: 14–0–0

2. Zpráva Finančního výboru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se dostavil v 17:16 hod p. Luděk Durďák, přítomno je tedy
15 členů zastupitelstva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 2/1-Z21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru, přednesenou jeho předsedou
PhDr. Jaroslavem Andrýskem.
Hlasování: 14–0–1

__________________________________________________________________________
3. Zpráva Kontrolního výboru

Usnesení č. 3/1-Z21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedkyní
Mgr. Blankou Cmolovou.

Hlasování: 15–0–0

4. Rozpočtové opatření č.1- ZO/2021

Usnesení č. 4/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1-ZO/2021 v předloženém znění.

( příloha č.2 )
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Příjmy
Výdaje
Financování

560 tis. Kč
340 tis. Kč
- 220 tis. Kč

Hlasování: 15–0–0
____________________________________________________________________________
5. Plnění rozpočtu obce Rohatec k 31.12.2020

Usnesení č. 5/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje Plnění rozpočtu obce Rohatec k 31.12.2020.

(příloha č.3)
Hlasování: 15–0–0

6. Dotace z rozpočtu obce na rok 2021
6.1. Sbor dobrovolných hasičů Rohatec

Usnesení č. 6.1/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rohatec, IČ:64479595
se sídlem Dělnická 120/13, 696 01 Rohatec až do výše 150 000,- Kč v předloženém znění za
účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 9.11.2020:
a) Na provozní činnost SDH ve výši 85 000,- Kč (poháry, věcné ceny na závody
v požárním sportu, věcné prostředky požárního sportu, letní táborové soustředění –
doprava, ubytování, strava)
b) Na pořádání běžeckého závodu „Rohatecká desítka „ve výši 65 000,- Kč (výdaje
spojené s konáním akce)
Hlasování: 15–0–0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se dostavil v 17:30 hod p. Petr Elšík, přítomno je tedy
16 členů zastupitelstva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2 .Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca
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Usnesení č. 6.2/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec Dětskému folklórnímu souboru Malá chasa z Rohatca
IČ:22708901 se sídlem Úzká 101/9, 696 01 Rohatec až do výše 122 000,- Kč v předloženém
znění za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 20.11.2020:
a) Na provozní činnost souboru ve výši 40 000,- Kč (materiálové náklady, krojová výbava,
služby, výstava k 10. výročí)
b) Na pořádání akce „Dětský folklórní festival Rohatec 2021“ ve výši 82 000,- Kč (výdaje
spojené s konáním akce – honoráře, materiálové náklady, služby)

Hlasování: 15–0–1

6.3. SKST Rohatec, z.s.
Usnesení č. 6.3/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro SKST Rohatec, IČ:02723999 se sídlem Vinařská 908/3, 696
01 Rohatec až do výše 71 000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 2.11.2020.
Hlasování: 16–0–0
6.4. Klub důchodců Rohatec, z.s.
Usnesení č. 6.4/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro Klub důchodců Rohatec, IČ:26571838 se sídlem Školní
236/3, 696 01 Rohatec až do výše 120 000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 9.11.2020.
Hlasování: 16–0–0

6.5. Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Rohatec

Usnesení č. 6.5/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Rohatec,
IČ:70418764 se sídlem Za Humny 20, 696 01 Rohatec až do výše 75 000,- Kč v předloženém
znění za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 29.10.2020.
Hlasování: 16–0–0
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6.6. TJ Slavoj Rohatec z.s.

Usnesení č. 6.6/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro TJ Slavoj Rohatec z. s., IČ 47894610, z. s.,se sídlem Cihelny
1346/21 696 01 Rohatec , až do výše 600 000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady
nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 18.11.2020 s tím, že u položky 3.1. rozpočtu
financování aktivity ze dne 15.11.2020 lze dotaci použít minimálně ve výši 50 tis. Kč na ochranné
pomůcky pro děti a mládež.
Hlasování: 15–0–1

6.7.Spolek zdravotně postižených občanů Základní organizace Rohatec
Usnesení č. 6.7/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro Spolek zdravotně postižených občanů Základní organizace
Rohatec, IČ 71236619, se sídlem Školní 236/3 696 01 Rohatec, až do výše 120 000,- Kč
v předloženém znění za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne
10.11.2020.
Hlasování: 15–0–1
6.8. Myslivecký spolek Závidov
Usnesení č. 6.8/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro Myslivecký spolek Závidov, IČ 64479714,se sídlem
Osvobození 351/16 696 01 Rohatec , až do výše 55 000,- Kč v předloženém znění za účelem
úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 23.11.2020 .
Hlasování: 16–0–0

7. Bezúplatný převod části pozemku – parc.č.3426/1 ( 3426/26, 3426/27) vše v k.ú.Rohatec

Usnesení č. 7/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 3426/26 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 31 m2, pozemku parc.č. 3426/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
29 m2, které byly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2544-341/2020, vyhotoveným
společností Geprostav geodézie, s.r.o., IČ: 29221129, se sídlem Horní Plesová 4375, 695 01
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Hodonín, odděleny z pozemku parc.č. 3426/1 – ostatní plocha, silnice, do vlastnictví Obce
Rohatec, IČ: 00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec.

Hlasování: 16–0–0

8. Výkup pozemků do majetku obce
8.1 Kupní smlouva – nabytí pozemků do vlastnictví obce
spoluvlastnický podíl ve výši id.1/4 parc. č. 2982/151- 3 300 m2 orná půda,
spoluvlastnický podíl ve výši id.1/4 parc.č.2999/94 – 100 m2 ostatní plocha,
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 parc. č. 2982/129 – 6 610 m2 orná půda vše
v k. ú. Rohatec
Usnesení č. 8.1/1-Z21
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
v předloženém
znění
Kupní
smlouvu
mezi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako
prodávající a Obcí Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČO 00488526, DIČ CZ 00488526
jako kupující, jejímž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu ve výši id.1/4 na pozemcích
parc.č. 2982/151 orná půda zemědělský půdní fond o výměře 3 300 m2, parc.č.2999/94, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 100 m2 a parc.č.2982/129, orná půda, zemědělský půdní
fond, o výměře 6 610 m2, vše v k.ú. Rohatec, a to vše za celkovou dohodnutou kupní cenu
55.755,- Kč.
Kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování: 16–0–0
8.2 Kupní smlouva – nabytí pozemků do vlastnictví obce – podíl na pozemku
parc.č.2977/393 a pozemky na LV 1983 vše v k. ú. Rohatec
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se dostavil v 17:55 hod p. Ing. Zdeněk Škromach, přítomno
je tedy 17 členů zastupitelstva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 8.2.1/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu mezi společností BIO TOP
s.r.o., IČ: 261 14 224, se sídlem České Budějovice, Nemanická 440/14, PSČ 37010 jako
prodávající a Obcí Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČO 00488526, DIČ CZ 00488526
jako kupující, jejímž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu ve výši id.1/4 na pozemku
parc. č. 2977/393 – orná půda zemědělský půdní fond, o výměře 1565 m² a dále pozemky parc.
č. 2978/38 – lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 66 m², parc. č.
2980/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m², parc. č. 2982/35 – orná půda
zemědělský půdní fond, o výměře 91 m², parc. č. 2982/119 – orná půda zemědělský půdní fond,
o výměře 3442 m², parc. č. 2982/250 – orná půda zemědělský půdní fond, o výměře 2256 m²,
parc. č. 2982/252 – orná půda zemědělský půdní fond, o výměře 2386 m², parc. č. 2982/300 –
orná půda zemědělský půdní fond, o výměře 14 m², parc. č. 2992/21 – vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 84 m², parc. č. 2992/18 – vodní plocha, koryto
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vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 5 m², parc. č. 2992/22 – vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 19 m², parc. č. 2993/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m², parc. č. 2999/33 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21
m², parc. č. 2999/139 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m², parc. č. 2999/140 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m², vše v k.ú. Rohatec, a to vše za celkovou
dohodnutou kupní cenu 221.000,- Kč. Kupní cena není vyšší, než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování: 15–0–2

Usnesení č. 8.2.2/1-Z21
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění Smlouvu o advokátní úschově kupní ceny
mezi společností BIO TOP s.r.o., IČ: 261 14 224, se sídlem České Budějovice, Nemanická
440/14, PSČ 37010 jako prodávající a oprávněnou, Obcí Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec,
IČO 00488526, DIČ CZ 00488526 jako kupující a složitelem a Mgr. Pavlem Jurečkou, advokátem
se sídlem Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín, jako schovatelem , jejímž předmětem úschova kupní
ceny za koupi spoluvlastnického podílu ve výši id.1/4 na pozemku parc. č. 2977/393 a pozemků
parc. č. 2978/38, parc. č. 2980/38, parc. č. 2982/35, parc. č. 2982/119, parc. č. 2982/250, parc.
č. 2982/252, parc. č. 2982/300, parc. č. 2992/21, parc. č. 2992/18, parc. č. 2992/22², parc. č.
2993/2, parc. č. 2999/33, parc. č. 2999/139, parc. č. 2999/140, vše v k.ú. Rohatec, a listin – kupní
smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: 17–0–0

9. Veřejná zakázka na dodávky „Zavedení systému domácího kompostování v obci
Rohatec – dodávka kompostérů a štěpkovače“
Usnesení č. 9/1-Z21
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě veřejné zakázky na dodávky „Zavedení
systému domácího kompostování v obci Rohatec – dodávka kompostérů a štěpkovače“.
Hlasování: 17–0–0

____________________________________________________________________________

10. Diskuse

__________________________________________________________________________

11. Závěr
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V Rohatci 22.2.2021

Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Tomáš Letocha v.r.
Ing. Ivona Lexová 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 ověřen a podepsán dne 24.2.2021

Zapsala Jindřiška Zachová
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