Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 06.08. 2020
v 16:30 hod. v lokalitě Rohatec – Soboňky, parc.č. 3216, k.ú. Rohatec

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle Zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění.
____________________________________________________________________________

1. Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu i na internetových stránkách obce Rohatec, a to nejméně 7 dní přede dnem konání
zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
V 16,45h se dostavil Luděk Durďák, je tedy přítomno 19 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 1.1/5-Z20
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Ing.
Tomáše Vlacha a Ing. Zdeňka Škromacha
Hlasování

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

(dále jen Hlasování: 19-0-0)

Usnesení č. 1.2/5-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
2. Zpráva předsedy Finančního výboru
3. Rozpočtové opatření 8-ZO/2020 a plnění rozpočtu obce k 30.6.2020
4. Mezitímní účetní závěrka obce Rohatec k 30.6.2020
5. Fond rozvoje bydlení obce Rohatec - informace
6. Regulační plán
7. Výkup pozemků - Kupní smlouva na parc.č. 3344/43, k.ú. Rohatec
8. Cena obce Rohatec
9. Výběrové řízení – dešťovka nádrže u ZŠ Rohatec
10. Ředitelství vodních cest
11. Diskuse
12. Závěr
Hlasování:

19-0-0

Usnesení č. 1.3/5-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť.
Hlasování:

19-0-0
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2. Zpráva předsedy Finančního výboru
Usnesení č. 2/5-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru
Hlasování: 19-0-0
____________________________________________________________________________
3. Rozpočtové opatření 8-ZO/2020 a plnění rozpočtu obce k 30.6.2020
Usnesení č. 3.1/5-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce ke dni 30.6.2020
Hlasování:

19-0-0

Usnesení č. 3.2/5-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/ZO-2020 v předloženém znění
Příjmy
1 300 tis. Kč
Výdaje
2 010 tis. Kč
Financování
710 tis. Kč (příloha č. 2)
Hlasování: 19-0-0
____________________________________________________________________________
4. Mezitímní účetní závěrka obce Rohatec k 30.6.2020
Usnesení č. 4/5-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Mezitímní účetní závěrku obce Rohatec k 30.6.2020
Hlasování:

19-0-0

5. Fond rozvoje bydlení obce Rohatec - informace
Usnesení č. 5/5-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci k výběrovému řízení na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec
Hlasování: 19-0-0
___________________________________________________________________________
6. Regulační plán Rohatec
Usnesení č. 6.1/5-Z20
Zastupitelstvo obce Rohatec po projednání schvaluje pořízení Regulačního plánu Rohatec –
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lokalita Kolonie z vlastního podnětu v upraveném znění bodu I01:
Regulační plán v řešeném území nahradí územní řízení pro veřejnou infrastrukturu, pokud je to
možné
Hlasování:

19-0-0

Usnesení č. 6.2/5-Z20
Zastupitelstvo obce Rohatec stanovuje, že určeným zastupitelem pro pořízení Regulačního
plánu Rohatec – lokalita Kolonie je starosta
Hlasování:

19-0-0

Usnesení č. 6.3/5-Z20
Zastupitelstvo obce Rohatec bere na vědomí, že
a) Pořizovatelem Regulačního plánu Rohatec – lokalita Kolonie bude Obecní úřad
Rohatec, který zajistí výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního
zákona s použitím § 24 stavebního zákona prostřednictvím jiné fyzické osoby na
základě příkazní smlouvy,
b) Pořízení Regulačního plánu Rohatec – lokalita Kolonie ve smyslu předloženého návrhu
zadání vyvolá změnu dosavadního Územního plánu Rohatec, proto bude s použitím §
70 stavebního zákona pořizován souběžně se Změnou č. 1 územního plánu Rohatec
Hlasování:

19-0-0

Usnesení č. 6.4/5-Z20
Zastupitelstvo obce Rohatec ukládá starostovi obce bezodkladně informovat o výsledku jednání
zastupitelstva obce pořizovatele za účelem zajištění navazující územně plánovací činnosti.
Hlasování: 19-0-0
__________________________________________________________________________
7. Výkup pozemků - Kupní smlouva na parc.č. 3344/43, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 7/5-Z20
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Kupní
smlouvu
v předloženém
znění
mezi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako prodávajícím a Obcí Rohatec, IČ: 00488526, se sídlem
Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující, na pozemek parc.č. 3344/43, trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, o výměře 2044 m² k.ú. Rohatec, za celkovou dohodnutou cenu 34 748,Kč. Kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování:

19-0-0

8. Cena obce
Usnesení č. 8/5-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje pro udělení Ceny Obce Rohatec pro rok 2020 v souladu s Pravidly
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pro udělování Ceny obce Rohatec navržené laureátky p. Marii Hovězákovou a p. Evu
Šebestovou.
Hlasování:

19-0-0

9. Výběrové řízení – dešťovka nádrže u ZŠ Rohatec
Usnesení č. 9/5-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění plán veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou“, obsahující
návrh zadávacích podmínek, seznamem oslovených účastníků a složení hodnotící komise
(včetně náhradníků), která provede rovněž otevření obálek s nabídkami.
Hlasování: 19-0-0
___________________________________________________________________________
10. Ředitelství vodních cest
Usnesení č. 10/5-Z20
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem přístaviště Rohatec a ukládá starostovi ve spolupráci
s Ředitelstvím vodních cest podniknout patřičné právní kroky
Hlasování: 19-0-0
____________________________________________________________________________

11. Diskuse
____________________________________________________________________________
12. Závěr
Starosta po projednání všech bodů v 18,15 hod jednání zastupitelstva ukončil.
Ověřovatele zápisu:

Ing. Tomáš Vlach, v.r.
Ing. Zdeněk Škromach, 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 ověřovateli ověřen a podepsán 12.8.2020
Zapsala: Ing. Jarmila Gurská
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