Zápis
ze 7. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 19. 1. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Vlasta Sedláková
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
Přizvaní hosté:
 Jiří Hostýnek ml.
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 7. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 7. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
všechny členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
jmenoval místostarostu Ing. Letochu.
Program 7. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Smlouva na autorský dozor – Sportovní areál Rohatec
4. VŘ – hromosvod na budově staré ZŠ
5. VŘ – tisk obecního zpravodaje
6. Inventarizace majetku obce
7. Návrh na změnu hranice k.ú. Rohatec
8. Povodňová komise obce
9. Redakční rada
10. Kauza xxxxxxxxxxxxxxx vs. Obec Rohatec
11. TJ Slavoj Rohatec – hřiště, stará tělocvična
12. Stav skleníků za starou ZŠ
13. Komunikace na ul. Sadová
14. Žádosti o pronájem KD
15. Žádost o pronájem veřejného prostranství
16. Lesní pozemek parc.č. 40
17. Stanovení ceny palivového dříví
18. Tematická strana ve Slovácku
19. Vánoční koncert – Vlčnovjanka
20. Spolufinancování sociálních služeb
21. Český statistický úřad – výkaz o odpadech
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22. Správa CHKO Pálava – připomínky Váté písky
23. D-test – bezplatné poradenství pro občany
24. Závazné ukazatele rozpočtů 2015
25. Dotace na rozšíření výukových kapacit
26. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
27. Nabídka úklidových služeb
28. Mikroregion Hodonínsko – pasport cyklostezek, studny
29. Povolení kácení stromů
30. Veřejně prospěšné práce
31. Nabídka technologie čistírny odpad. vod
32. Úprava stromů v okolí SDO
33. Smlouva na stavbu Sportovního areálu
34. Dar nadačnímu fondu
35. Diskuze
36. Závěr
Usnesení č. 1/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 7. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 7 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce provedla kontrolu zápisu z 6. schůze Rady obce Rohatec ze dne 6.1.2015 včetně
diskuzních příspěvků a stanovených úkolů. Starosta současně informoval radu o stavu
přípravných prací na výstavbu sportovního areálu u ZŠ.
Usnesení č. 2/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 6. schůze Rady obce Rohatec ze dne 6.1.2015.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Smlouva na autorský dozor – Sportovní areál Rohatec
Rada obce byla seznámena s návrhem smlouvy na autorský dozor pro stavbu „Sportovní areál
Rohatec“.
Usnesení č. 3/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu na autorský dozor pro stavbu „Sportovní areál Rohatec“ se
společností PROST Hodonín s.r.o.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – VŘ – hromosvod na budově staré ZŠ
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
ochrany před bleskem (hromosvodu) na budově staré ZŠ Rohatec a výběru nejnižší cenové
nabídky.
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Usnesení č. 4.1/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
ochrany před bleskem na budově staré ZŠ Rohatec a výběru dodavatele 4P INVEST,
s.r.o., Brumov-Bylnice.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu na dodávku ochrany před bleskem na budově staré ZŠ Rohatec
s dodavatelem 4P INVEST, s.r.o., Brumov-Bylnice.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – VŘ – tisk obecního zpravodaje
Rada obce Rohatec provedla výběrové řízení na dodavatele tisku obecního zpravodaje na
období 2015 – 2018. Výzva byla zaslána pěti dodavatelům a byla zveřejněna na webových
stránkách obce. Rada vyhodnotila doručené cenové nabídky.
Usnesení č. 5.1/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele tisku obecního zpravodaje na
období 2015 – 2018 firmu Petr Brázda, Nová 1, Břeclav.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 5.2/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu na dodávku tisku obecního zpravodaje na období 2015 – 2018
s dodavatelem Petr Brázda, Nová 1, Břeclav.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Inventarizace majetku obce
Rada obce Rohatec byla seznámena s aktuálním stavem předávací inventury.
Usnesení č. 6/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o stavu předávací inventury a ukládá starostovi
kontaktovat svého předchůdce k dořešení otázky fotopasti.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Návrh na změnu hranice k.ú. Rohatec
Starosta informoval radu o žádosti paní xxxxxxxxxx, která dlouhodobě žádá o převedení
chatkové oblasti u Soboněk z katastru města Vracov do katastru obce Rohatec. Město Vracov
údajně vyslovilo předběžný souhlas.
Usnesení č. 7/07-R2015
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Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o žádosti na změnu katastru obce Rohatec a ukládá
starostovi předložit otázku připojení chatové oblasti u Soboněk ke katastru obce
Rohatec na nejbližším jednání VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Povodňová komise obce
Starosta informoval radu obce o jmenování nových členů povodňové komise obce Rohatec a
seznámil s aktuálním složením komise.
Usnesení č. 8/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o novém složení povodňové komise obce Rohatec a
ukládá místostarostovi zajistit aktualizaci povodňové komise v Povodňovém plánu
obce.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Redakční rada
Starosta seznámil radu obce s návrhem složení redakční rady obce Rohatec.
Usnesení č. 9/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje novou redakční radu ve složení: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., Ing. Bc. Tomáš
Letocha, Stanislav Zela, Zdeněk Bíza, Vlastimil Hlaváč, Marie Hovězáková, Ing.
Antonín Jaroš, Anna Kolofíková, Ing. Drahomír Melo, Ing. Jiří Trávníček, Božena
Vláčilová, Luděk Durďák a Lenka Hostýnková.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Kauza xxxxxxxxxxxxxxxxx vs. Obec Rohatec
Místostarosta informoval radu obce o uskutečněném jednání obce a pana xxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxx. Předmětem jednání bylo vyřešení majetkových vztahů a dlouholetého sporu
o pozemcích pod areálem fotbalového hřiště v Cihelnách. Majitelé pozemků nadále trvají na
odprodeji pozemků nebo jejich vyklizení. Rada se problematikou velmi podrobně zabývala.
Projednala i možnost vyřešení duplicity na pozemcích parc. č. 44/10 a 44/5.
Usnesení č. 10/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o uskutečněném jednání s majiteli pozemků pod
fotbalovým hřištěm a ukládá starostovi zařadit otázku vyřešení duplicity vlastnictví
pozemků parc.č. 44/10 a 44/5 na nejbližší jednání VZZO. Rada současně ukládá
místostarostovi informovat p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o závěrech z jednání rady a
oslovit je s dotazem na stanovení prodejní ceny a ceny dlouhodobého pronájmu parc.
č. 3823. Rada dále ukládá starostovi zajistit aktuální znalecký posudek na parc. č.
3823, a to odděleně pro část pod fotbalovým hřištěm a pro část louky.
H: 7 – 0 – 0
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Bod programu č. 11 – TJ Slavoj Rohatec – hřiště, stará tělocvična
Rada obce Rohatec byla seznámena s dopisem TJ Slavoj, ve kterém žádá o vyklizení budovy
staré tělocvičny. Starosta dále informoval o jednání s představiteli TJ Slavoj o způsobu
zajištění údržby sportovního areálu v Cihelnách a zajištění údržby hrací plochy.
Usnesení č. 11.1/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost TJ Slavoj o vyklizení budovy staré tělocvičny a ukládá
starostovi zajistit vyklizení obecního majetku z této budovy.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 11.2/07-R2015
Rada obce Rohatec
neschvaluje žádost TJ Slavoj o zajištění údržby hrací plochy (zavlažování a sečení)
pomocí zaměstnanců obce a ukládá starostovi informovat vedení TJ Slavoj o tom, že
zaměstnanci obce budou nadále provádět pouze údržbu prostranství fotbalového
stadionu – mimo hrací plochy.
H: 7 – 0 – 0
Rada obce Rohatec dále projednala stávající smlouvu s TJ Slavoj Rohatec na užívání areálu
fotbalového stadionu v Cihelnách. Dále projednala otázku legalizace části nebytových prostor
na bytové.
Usnesení č. 11.3/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí stávající znění smlouvy o užívání fotbalového hřiště a ukládá
starostovi zajistit přípravu nové smlouvy a zajistit změnu užívání stavby pro část
nebytových prostor.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Stav skleníků za starou ZŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena se zpracovaným statickým posudkem na havarijní stav
bývalých skleníků v areálu za starou ZŠ.
Usnesení č. 12/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí statický posudek o havarijním stavu bývalých skleníků za starou ZŠ a
ukládá starostovi zajistit jeho demolici a ekologickou likvidaci odpadů. Současně rada
ukládá starostovi zahájit na nejbližším jednání VZZO diskuzi o budoucím možném
využití areálu za starou ZŠ.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Komunikace na ul. Sadová
Rada obce Rohatec byla seznámena s podnětem obyvatel z ulice Sadová, kde žádají obec, aby
přiměla společnost FCC STAV s.r.o. dokončit komunikaci v ulici Sadová.
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Usnesení č. 13/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost obyvatel z ulice Sadová a ukládá místostarostovi zahájit
komunikaci se stavebním úřadem v Hodoníně a firmou FCC STAV s.r.o.
o možnostech dokončení vozovky v ulici Sadová v Rohatci.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Žádosti o pronájem KD
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí Svazu zdravotně postižených občanů Rohatec
o pronájem zasedací místnosti KD na konání výborových schůzí.
Usnesení č. 14.1/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem zasedací místnosti KD na konání výborových schůzí Svazu
zdravotně postižených občanů Rohatec.
H: 7 – 0 – 0
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí Svazu zdravotně postižených občanů Rohatec
o pronájem KD Rohatec na konání výroční členské schůze SZPO.
Usnesení č. 14.2/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec na konání výroční členské schůze Svazu zdravotně
postižených občanů Rohatec.
H: 7 – 0 – 0
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem KD
Rohatec-Kolonie za účelem konání oslavy narozenin.
Usnesení č. 14.3/07-R2015
Rada obce Rohatec
neschvaluje pronájem KD Rohatec-Kolonie za účelem konání oslavy narozenin pro
pana xxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Žádost o pronájem veřejného prostranství
Rada obce Rohatec byla seznámena žádostí o pronájem veřejného prostranství za účelem
stánkového prodeje, jízdu na ponících a provozování elektrického vláčku v době hodů před
KD v Rohatci.
Usnesení č. 15/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem veřejného prostranství za účelem stánkového prodeje, jízdu na
ponících a provozování elektrického vláčku v době hodů před KD v Rohatci.
H: 7 – 0 – 0

6

Bod programu č. 16 – Lesní pozemek parc.č. 40
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem k odkupu parc.č. 40 – lesní pozemek mezi
Rohátkou a silnicí k Cihelnám do majetku obce.
Usnesení č. 16/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh na odkup parc.č. 40 a ukládá starostovi oslovit Jihomoravské
státní lesy Brno k získání jejich stanoviska k tomuto možnému odkupu, pro následné
začlenění tohoto bodu k projednání na VZZO.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Stanovení ceny palivového dříví
Rada obce Rohatec projednala návrh na stanovení ceny palivového dříví pro občany obce.
Usnesení č. 17/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje cenu za palivové dříví měkké 600,- Kč/prm a tvrdé 800,- Kč/prm.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Tematická strana ve Slovácku
Radě obce Rohatec byla seznámena s nabídkou redakce Hodonínského deníku na tématickou
přílohu o obci.
Usnesení č. 18/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje realizaci tematické přílohy Hodonínského deníku Slovácko o obci rohatec
v 1. pololetí roku 2015 a ukládá starostovi zajistit jeho realizaci.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Vánoční koncert – Vlčnovjanka
Radě obce Rohatec byla předložena nabídka dechové hudby Vlčnovjanka na uspořádání
vánočního koncertu.
Usnesení č. 19/07-R2015
Rada obce Rohatec
neschvaluje konání vánočního koncertu dechové hudby a ukládá starostovi zajistit
vánoční koncert vážné hudby.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Spolufinancování sociálních služeb
Starosta seznámil radu obce Rohatec s průběhem jednání starostů obcí z ORP Hodonín
k otázce financování sociálních služeb, které probíhalo v průběhu roku 2014. Na základě
souhlasného stanoviska všech starostů ORP Hodonín měla být do rozpočtů obcí pro rok 2015
zařazena položka na podporu sociálních služeb. Rada obce ani zastupitelstvo nebylo v roce
2014 v této věci informováno, proto je nutné doplnit rozpočtovým opatřením.
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Usnesení č. 20/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o průběhu jednání starostů obcí z ORP Hodonín
o financování sociálních služeb a ukládá starostovi předložit bod na jednání VZZO a
zahrnout položku do rozpočtového opatření č. 1/2015.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Český statistický úřad – výkaz o odpadech
Rada obce Rohatec byla seznámena s dopisem Českého statistického úřadu o povinnostech
obce vůči úřadu ve vykazování údajů o odpadech.
Usnesení č. 21/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace z Českého statistického úřadu.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Správa CHKO Pálava – připomínky Váté písky
Rada obce Rohatec byla informována o zpracování Souhrnu doporučených opatřeních pro
lokalitu Váté písky, ke kterým je možné podat připomínky.
Usnesení č. 22/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o Souhrnu doporučených opatřeních pro lokalitu Váté
písky.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – D-test – bezplatné poradenství pro občany
Radě obce Rohatec byla doručena informace o bezplatné službě společnosti dTest, o.p.s.,
kterou nabízí občanům.
Usnesení č. 23/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o bezplatné službě společnosti dTest, o.p.s., a ukládá
starostovi zajistit zveřejnění nabídky na internetových stránkách obce.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Závazné ukazatele rozpočtů 2015
Radě obce Rohatec byl předložen dopis Jihomoravského kraje s informacemi o závazných
ukazatelích rozpočtů pro rok 2015.
Usnesení č. 24/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o závazných ukazatelích rozpočtů pro rok 2015.
H: 7 – 0 – 0

8

Bod programu č. 25 – Dotace na rozšíření výukových kapacit
Starosta seznámil radu obce Rohatec s vyhlášenou výzvou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na 2. kolo příjmu žádostí o investiční dotaci na rozšíření výukových kapacit
základních škol. Termín pro podání žádostí je do 31.1.2015. Rada projednala možnost
dokončení budovy školy podle původního projektu, který počítal s přístavbou křídla budovy
podél ulice U Parku směrem k ulici Hodonínská.
Usnesení č. 25.1/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření výukových kapacit Základní školy
Rohatec přístavbou křídla budovy podél ulice U Parku a ukládá starostovi zajistit
potřebné podklady pro podání žádosti ve spolupráci s ředitelem školy.
H: 7 – 0 – 0
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru zpracovatele
žádosti o dotaci na „Přístavbu ZŠ Rohatec“ a výběru nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č. 25.2/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru zpracovatele
žádosti o dotaci na „Přístavbu ZŠ Rohatec“ a výběru dodavatele DEA Energetická
agentura, s.r.o., Modřice.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 25.3/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na „Přístavbu ZŠ Rohatec“
s dodavatelem DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice.
H: 7 – 0 – 0
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru zpracovatele
projektové dokumentace na „Přístavbu ZŠ Rohatec“ a výběru nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č. 25.4/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru zpracovatele
projektové dokumentace na „Přístavbu ZŠ Rohatec“ a výběru dodavatele Ing. arch.
Zdeněk Michálek, Hodonín.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 25.5/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje objednávku na zpracování projektové dokumentace na „Přístavbu ZŠ
Rohatec“ na dodavatele Ing. arch. Zdeněk Michálek, Hodonín.
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H: 7 – 0 – 0

Bod programu č. 26 – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Radě obce Rohatec byla předložena informace Ministerstva životního prostředí o zahájení
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“.
Usnesení č. 26/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace Ministerstva životního prostředí o zahájení zjišťovacího
řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Nabídka úklidových služeb
Radě obce Rohatec byla předložena nabídka úklidových služeb od společnosti Purewindows
s.r.o., která se zaměřuje na generální úklidy, mytí oken a podlah ve veřejných budovách a
školách.
Usnesení č. 27/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku úklidových služeb od společnosti Purewindows s.r.o.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Mikroregion Hodonínsko – pasport cyklostezek, studny
Starosta informoval radu obce Rohatec o podobě generelu cyklostezek z roku 2006 a nutnosti
stanovení tras cyklostezek na katastru obce Rohatec. Především v návaznosti na cyklostezky
podél Baťova kanálu a cyklostezku z Hodonína.
Starosta dále informoval radu o realizaci 1. etapy projektu obnovy studen Mikroregionem
Hodonínsko. V roce 2015 bude rekonstruována studna na křižovatce ulic Slovácká a Školní.
Usnesení č. 28/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o realizaci rekonstrukce studny na křižovatce ulic Slovácká
a Školní a ukládá starostovi předložit na nebližším zasedání rady obce k projednání
inovaci generelu cyklostezek.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Povolení kácení stromů
Rada obce Rohatec projednala umístění budoucí běžecké dráhy v parku tak, aby se co nejlépe
začlenila mezi stávající zeleň a budoucí sportovní areál.
Usnesení č. 29/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pokácení celkem 5 ks stromů na pozemku parc.č. 960 v k.ú. Rohatec.
H: 7 – 0 – 0
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Bod programu č. 30 – Veřejně prospěšné práce
Rada obce Rohatec byla seznámena s možností dotace Úřadu práce na zaměstnance pro
údržbu veřejné zeleně i v roce 2015. Rada projednala počet zaměstnanců pro rok 2015.
Usnesení č. 30/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje podání žádosti o příspěvek Úřadu práce na 6 zaměstnanců přijatých na
veřejně prospěšné práce a ukládá starostovi zajistit podání žádosti.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Nabídka technologie čistírny odpad. vod
Starosta informoval radu obce o nabídce společnosti Alvest Mont CZ s.r.o. na technologii
separace čištění odpadních vod.
Usnesení č. 31/07-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o nabídce společnosti Alvest Mont CZ s.r.o. na technologii
separace čištění odpadních vod.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Úprava stromů v okolí SDO
Rada obce Rohatec projednala odborný posudek znalce na stav topolů v okolí sběrného dvora.
Rada projednala jednotlivé varianty pro obnovu zeleně v okolí sběrného dvora a rozhodla o
dvoufázové obměně z důvodů povětrnostních i estetických.
Usnesení č. 32/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje kácení celkem 25 topolů z přední strany sběrného dvora a novou výsadbu
stromořadí pomocí vzrostlých stromků a ukládá starostovi zajistit dodavatele kácecích
prací a výsadbu nového stromořadí.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Smlouva na stavbu Sportovního areálu
Rada obce Rohatec projednala smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení na dodavatele
stavby „Sportovní areál Rohatec“ společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Usnesení č. 33/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dílo na dodavatele stavby „Sportovní areál Rohatec“ se
společností Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 34 – Dar nadačnímu fondu
Rada obce Rohatec projednala žádost nadačního fondu RAFAEL DĚTEM o příspěvek na
kochleární implantát.
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Usnesení č. 34/07-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje darovací smlouvu ve výši 800,- Kč pro nadační fond RAFAEL DĚTEM.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Diskuze
Ing. Elšík
- dal podnět na přípravu dokumentace pro vybudování chodníku a odvodnění ulice
Hodonínská mezi ulicemi Nová a Větrná
starosta
- informoval radu o termínu svozu bioodpadu na 11.2.2015
p. Němeček
- informoval radu o vhodnosti pořízení lisu na papír pro SDO
Bod programu č. 36 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 22:25 hodin.
V Rohatci dne 20.1.2015
Zapsal: Ing. Letocha

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
starosta obce
Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
místostarosta obce
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