Zápis
z 12. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 2. 4. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Vlasta Sedláková
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
 Radoslav Němeček
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 12. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 12. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
jmenoval místostarostu Ing. Letochu.
Program 12. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Smlouva o právu provést stavbu
3. Smlouva na pracovnělékařské služby
4. Stavba kanalizace a komunikace Slovácká
5. Diskuze
6. Závěr
Usnesení č. 1/12-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 12. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 6 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce byla seznámena s návrhem smlouvy o právu provést stavbu plynovodní přípojky
na pozemku p.č. 1083/1 v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 2/12-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č.
1083/1 v k.ú. Rohatec se stavebníkem panem xxxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 3 – Smlouva na pracovnělékařské služby
Rada obce byla seznámena se změnou právní formy dodavatele pracovnělékařských služeb
pro obec Rohatec. Se současným dodavatelem bude smlouva ukončena a uzavřena smlouva
nová.
Usnesení č. 3.1/12-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dohodu o ukončení smlouvy na poskytování pracovnělékařských služeb pro
obec Rohatec s dodavatelem MUDr. Marie Teplá, Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 3.2/12-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb pro obec Rohatec s
dodavatelem MUDr. Marie Teplá, s.r.o., Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Stavba kanalizace a komunikace Slovácká
Starosta informoval radu obce o jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Kanalizace
v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec“. Dále seznámil radu se
zněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky. Rada následně projednala
rozhodnutí zadavatele o výsledku zadávacího řízení s vyhodnocením nejvhodnější nabídky.
Usnesení č. 4.1/12-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí protokol o jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku
„Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec“.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/12-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí oznámení organizátora veřejné zakázky, společnosti DEA
Energetická agentura, s.r.o. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na
stavební práce „Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká,
Rohatec“.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4.3/12-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje doporučení hodnotící komise o výsledku zadávacího řízení, ve kterém byla
nabídka uchazeče IS Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Hodonín vyhodnocena jako
nejvhodnější dle hodnotícího kritéria §78 odst. 1 písm. a) ZVZ – ekonomická
výhodnost nabídky a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala
nabídka uchazeče IS Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Diskuze
starosta
- informoval radu o přípravách pietního aktu k 70. výročí osvobození obce
Bod programu č. 6 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 16:45 hodin.
V Rohatci dne 3. 4. 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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