Zápis
z 15. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 28. 5. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Jiří Švanyga
 Vlasta Sedláková
 Radoslav Němeček
Omluveni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Zdeněk Škromach
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 15. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 15. schůze Rady obce Rohatec zahájil místostarosta Ing. Tomáš Letocha. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady, paní
Sedláková dorazí později. Zapisovatelem byl jmenován místostarosta Ing. Letocha.
Program 15. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Informace ze stavební komise
4. Revitalizace budovy staré ZŠ – dodatek č. 2
5. Sportovní areál Rohatec – dodatek č. 1
6. Žádost o odkup pozemku – pí xxxxxxxx
7. Žádost o odkup pozemku – p. xxxxxxx
8. Žádost o odkup pozemku – p. xxxxxxx
9. Žádost o povolení parkování
10. Žádost o výjimku nočního klidu
11. Žádosti o pronájem KD
12. Žádost o pronájem lavicových setů a stanu
13. Žádost o pronájem chatky
14. Žádost o vyjádření k PD – xxxxxxxxx
15. Žádost o vyjádření k PD – p. xxxxxx
16. Žádost o vyjádření k PD – p. xxxxxx
17. Žádost o vyjádření k PD – Eling
18. Žádost o překop komunikace
19. Správní žaloba – pokojný stav, hřiště Cihelny
20. VŘ – Oprava opěrné zdi v Rohatci, ul. Slovácká
21. VŘ – Zaměření plánovaného rybníku Zadní čtvrtě
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22. Zadávací podmínky VŘ – přestavba a modernizace serveru OÚ Rohatec
23. Zadávací podmínky VŘ – interiér knihovny
24. Prodej nepotřebného majetku obce
 revolver
 dýchací přístroje
25. Pronájem nebytových prostor
 květinářství
 oblouková hala
26. Směrnice na poskytování OOPP
27. Nařízení obce č. 1/2015 – Tržní řád
28. Smlouva na zřízení přípojky KT
29. Výkup pozemků ul. Budovatelská
30. Informace ZŠ
31. Provozní řád odlučovače tuků
32. Spolupráce se Slovanským hradištěm Mikulčice
33. Příkazní smlouva – dotace SFDI
34. Dotace OPŽP
35. Oznámení – xxxxxxxxxxxx
36. Veřejná zeleň
37. Diskuze
38. Závěr
Usnesení č. 1/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 15. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 4 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce provedla kontrolu zápisu z 14. schůze Rady obce Rohatec ze dne 4. 5. 2015.
Místostarosta současně informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 14. schůze Rady obce Rohatec ze dne 4. 5. 2015.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Informace ze stavební komise
Rada obce byla seznámena s projednávanými body stavební komise a jejich závěry.
Usnesení č. 3/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o jednání stavební komise.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Revitalizace budovy staré ZŠ – dodatek č. 2
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Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem dodatku č. 2 smlouvy na Revitalizaci objektu
č.p. 236, ul. Školní, Rohatec na vícepráce v hodnotě 751.776,18 Kč bez DPH a méněpráce
v hodnotě 405.057,10 Kč bez DPH dle položkových rozpočtů.
Usnesení č. 4/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 2 smlouvy na Revitalizaci objektu č.p. 236, ul. Školní, Rohatec
na vícepráce v hodnotě 751.776,18 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 405.057,10
Kč bez DPH dle položkových rozpočtů.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Sportovní areál Rohatec – dodatek č. 1
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na Sportovní areál
Rohatec. Cena díla se snižuje dle příloh dodatku o částku 185.676,08 Kč.
Usnesení č. 5/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na Sportovní areál Rohatec. Cena díla se
snižuje dle příloh dodatku o částku 185.676,08 Kč.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádost o odkup pozemku – pí xxxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí paní xxxxxxxxxx o odkup pozemku parc. č. 364
v k.ú. Rohatec k užívání jako zahrádku. Rada nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje
pozemku.
Usnesení č. 6/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxx o odkup pozemku parc. č. 364 v k.ú. Rohatec
k užívání jako zahrádku a ukládá starostovi předložit záměr prodeje pozemku do
programu na nejbližší jednání VZZO.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Žádost o odkup pozemku – p. xxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí pana xxxxxxxxx o odkup pozemku parc. č. 365
v k.ú. Rohatec k užívání jako zahradu. Rada nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje
pozemku.
Usnesení č. 7/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxx o odkup pozemku parc. č. 365 v k.ú. Rohatec
k užívání jako zahradu a ukládá starostovi předložit záměr prodeje pozemku do
programu na nejbližší jednání VZZO.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Žádost o odkup pozemku – p. xxxxxxxx
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Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí pana xxxxxxxxxxxxxxx o odkup části pozemku
parc. č. 47/1 v k.ú. Rohatec k užívání jako zahradu. Rada nedoporučuje zveřejnění záměru
prodeje pozemku.
Usnesení č. 8/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o odkup části pozemku parc. č. 47/1 v
k.ú. Rohatec k užívání jako zahradu a ukládá starostovi předložit záměr prodeje
pozemku do programu na nejbližší jednání VZZO.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Žádost o povolení parkování
Místostarosta seznámil radu obce s žádostí DFS – Malá chasa z Rohatca o povolení parkování
v areále „pod zeleným“ v době folklórního festivalu.
Usnesení č. 9/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje parkování v areále „pod zeleným“ v době folklórního festivalu pro DFS –
Malá chasa z Rohatca.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Žádost o výjimku nočního klidu
Místostarosta seznámil radu obce s žádostí pana xxxxxxxxx o výjimku z doby nočního klidu
na pořádání hudební produkce v areálu fotbalového stadionu dne 6.6.2015.
Usnesení č. 10/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxx o výjimku z doby nočního klidu na pořádání
hudební produkce v areálu fotbalového stadionu dne 6.6.2015 a schvaluje pořádání
veřejné akce dne 6.6.2015 do 24 hod. za podmínky předložení souhlasného stanoviska
TJ Slavoj Rohatec.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Žádosti o pronájem KD
Místostarosta seznámil radu obce s žádostmi o pronájem KD Rohatec.
Usnesení č. 11/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec a KD na Kolonii pro p. xxxxxx, SRPŠ Rohatec, z.s.
a p. xxxxxxxxxx.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Žádost o pronájem lavicových setů a stanu
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí spolku Moravská tanková Sahara o pronájem
lavicových setů a stanu.
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Usnesení č. 12/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem lavicových setů a stanu spolku Moravská tanková Sahara.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Žádost o pronájem chatky
Rada obce Rohatec projednala žádost SRPŠ Rohatec, z.s. o pronájem chatky v areálu u KD
v Rohatci.
Usnesení č. 13/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost SRPŠ Rohatec, z.s. o pronájem chatky v areálu u KD a ukládá
starostovi zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Žádost o vyjádření k PD – xxxxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
kabelové přípojky VN 22kV k trafostanici DAV.
Usnesení č. 14/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby kabelové
přípojky VN 22kV k trafostanici DAV a ukládá stavební komisi posouzení žádosti.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Žádost o vyjádření k PD – p. xxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
přístřešku na parc. č. 2527/1 a 2527/2.
Usnesení č. 15/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby přístřešku na
parc. č. 2527/1 a 2527/2.
H: 4 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Žádost o vyjádření k PD – p. xxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
RD na parc. č. 66, 67 a 69 v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 16/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby RD na parc. č.
66, 67 a 69 v k.ú. Rohatec a ukládá stavební komisi posouzení žádosti.
H: 4 – 0 – 0
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Bod programu č. 17 – Žádost o vyjádření k PD – Eling
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
kabelového rozvodu NN na ulici Luční v Rohatci. Rada byla současně seznámena se
stanoviskem stavební komise, která nesouhlasí s navrženým řešením vedení z důvodu nutnosti
pokácení 4 stromů.
Usnesení č. 17/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí stanovisko stavební komise k žádosti společnosti Eling o vyjádření
k projektové dokumentaci na stavbu kabelového vedení NN a neschvaluje způsob
provedení přípojky NN z důvodu nežádoucího kácení vzrostlých stromů.
H: 4 – 0 – 0
Na jednání rady obce se dostavila paní Vlasta Sedláková.
Bod programu č. 18 – Žádost o překop komunikace
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí pana xxxxxxxxxxxxx o povolení překopu místní
komunikace na křižovatce ulic Luční a Větrná v Rohatci z důvodu realizace přípojky
kanalizace.
Usnesení č. 18/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxx a schvaluje překop místní komunikace na
křižovatce ulic Luční a Větrná v Rohatci z důvodu realizace přípojky kanalizace.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Správní žaloba – pokojný stav, hřiště Cihelny
Místostarosta seznámil radu obce s podnětem advokátky Mgr. Zabadalové k zpětvzetí správní
žaloby u krajského soudu v Brně proti rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci obnovení
pokojného stavu na fotbalovém hřišti v Cihelnách.
Usnesení č. 19/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zpětvzetí správní žaloby u krajského soudu v Brně proti rozhodnutí
odvolacího orgánu ve věci obnovení pokojného stavu na fotbalovém hřišti
v Cihelnách.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – VŘ – Oprava opěrné zdi v Rohatci, ul. Slovácká
Místostarosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
na opravu „Opěrná zeď – ulice Slovácká, Rohatec“.
Usnesení č. 20.1/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
opravu „Opěrná zeď – ulice Slovácká, Rohatec“ a výběru dodavatele Inženýrské
stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín.

6

H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 20.2/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodavatele na opravu „Opěrná zeď – ulice Slovácká, Rohatec“ firmu
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 20.3/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dílo s dodavatelem opravy „Opěrná zeď – ulice Slovácká,
Rohatec“ firmou Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – VŘ – Zaměření plánovaného rybníku Zadní čtvrtě
Místostarosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
na vypracování polohopisu a výškopisu na plánovaný rybník v lokalitě Zadní čtvrtě.
Usnesení č. 21.1/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
vypracování polohopisu a výškopisu na plánovaný rybník v lokalitě Zadní čtvrtě a
výběru dodavatele Geprostav geodézie s.r.o., Hodonín.
H: 5 – 0 – 0
Usnesení č. 21.2/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodavatele na vypracování polohopisu a výškopisu na plánovaný rybník v
lokalitě Zadní čtvrtě firmu Geprostav geodézie s.r.o., Hodonín.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Zadávací podmínky VŘ – přestavba a modernizace serveru OÚ
Rada obce Rohatec byla seznámena se zadávací dokumentací pro výzvu více zájemcům na
Výběr dodavatele počítačového serveru a softwaru pro Obecní úřad Rohatec včetně Přílohy č.
1 – Minimální technické podmínky.
Usnesení č. 22/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zadávací dokumentaci pro výzvu více zájemcům na Výběr dodavatele
počítačového serveru a softwaru pro Obecní úřad Rohatec včetně Přílohy č. 1 –
Minimální technické podmínky.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Zadávací podmínky VŘ – interiér knihovny
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Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem zadávací dokumentace pro výzvu více
zájemcům na Výběr dodavatele interiérového vybavení pro Dům občanských aktivit Rohatec
včetně přehledu vybavení jednotlivých místností nábytkem.
Usnesení č. 23/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na Výběr
dodavatele interiérového vybavení pro Dům občanských aktivit Rohatec včetně
přehledu vybavení jednotlivých místností nábytkem a ukládá starostovi zajistit
dopracování projektové dokumentace interiéru pro výběrové řízení.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Prodej nepotřebného majetku obce
Místostarosta informoval radu obce o doručení 2 nabídek na zveřejněný záměr prodeje
nepotřebného majetku – revolveru.
Usnesení č. 24.1/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o doručení 2 nabídek na zveřejněný záměr prodeje
nepotřebného majetku – revolveru a schvaluje prodej revolveru Taurus panu xxxxxx
xxxxxxxxxx.
H: 5 – 0 – 0
Místostarosta informoval radu obce o doručení 1 nabídky na zveřejněný záměr prodeje
nepotřebného majetku – izolační dýchací přístroje Saturn.
Usnesení č. 24.2/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o doručení 1 nabídky na zveřejněný záměr prodeje
nepotřebného majetku – izolační dýchací přístroje Saturn a schvaluje prodej 2 ks
dýchacího přístroje a 5 ks tlakové lahve Obci Uhřice.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Pronájem nebytových prostor
Místostarosta informoval radu obce o doručení 1 nabídky na zveřejněný záměr pronájmu části
objektu č.p. 928 za účelem provozování květinářství.
Usnesení č. 25.1/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o doručení 1 nabídky na zveřejněný záměr pronájmu části
objektu č.p. 928 za účelem provozování květinářství a schvaluje nájemní smlouvu
s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 5 – 0 – 0
Místostarosta seznámil radu obce s návrhem nájemní smlouvy na část nebytového prostoru v
objektu na pozemku parc. č. 2773/2 - obloukové haly na Kolonii.
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Usnesení č. 25.2/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje nájemní smlouvu na část nebytového prostoru v objektu na pozemku parc.
č. 2773/2 - obloukové haly na Kolonii se společností Zemský Rohatec, s.r.o., Rohatec.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Směrnice na poskytování OOPP
Místostarosta seznámil radu obce s aktualizovanou směrnicí pro poskytování ochranných
osobních pracovních prostředků pro zaměstnance obce.
Usnesení č. 26/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje aktualizaci směrnice pro poskytování ochranných osobních pracovních
prostředků pro zaměstnance obce.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Nařízení obce č. 1/2015 – Tržní řád
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce.
Usnesení č. 27/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území obce.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Smlouva na zřízení přípojky KT
Místostarosta seznámil radu obce Rohatec s návrhem smlouvy na zřízení přípojky kabelové
televize pro paní xxxxxxxxxxxxxxxx, Rohatec.
Usnesení č. 28/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu na zřízení přípojky kabelové televize pro paní xxxxxxxxxxxxxxxx,
Rohatec.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Výkup pozemků ul. Budovatelská
Místostarosta informoval radu obce Rohatec o současném stavu majetkoprávních vztahů
k pozemkům na ulici Budovatelská, které se nacházejí pod komunikací či předzahrádkami.
Jedná se celkem o 21 pozemků o celkové výměře 2023 m2 ve vlastnictví soukromých osob.
Rada se shodla na odkupu těchto pozemků.
Usnesení č. 29/15-R2015
Rada obce Rohatec
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bere na vědomí informaci o současném stavu majetkoprávních vztahů k pozemkům
na ulici Budovatelská, které se nacházejí pod komunikací či předzahrádkami a ukládá
místostarostovi zajistit znalecký posudek k těmto pozemkům, oslovit jejich majitele
s žádostí o odkup a předložit tento bod na nejbližší jednání VZZO.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Informace ZŠ
Místostarosta informoval radu obce Rohatec o žádosti ředitele základní školy o povolení
čerpání rezervního fondu ve výši 15.562,- korun.
Usnesení č. 30/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje čerpání rezervního fondu Základní školy Rohatec ve výši 15.562,- korun na
nákup školních potřeb pro žáky.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Provozní řád odlučovače tuků
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem Provozního řádu odlučovače tuků u ZŠ
Rohatec. Ke změně zařízení došlo v souvislosti s výstavbou víceúčelového sportovního areálu
u základní školy.
Usnesení č. 31/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí Provozního řádu odlučovače tuků u ZŠ Rohatec a ukládá starostovi
zajistit převod zařízení do majetku základní školy, protože úzce souvisí s technologií
školní jídelny.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Spolupráce se Slovanským hradištěm Mikulčice
Rada obce Rohatec projednala žádost o spolupráci se Slovanským hradištěm v Mikulčicích ve
vztahu k možnosti informování obyvatel obce o připravovaných akcích.
Usnesení č. 32/15-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje navázání spolupráce se Slovanským hradištěm v Mikulčicích při
informování obyvatel obce o připravovaných akcích.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Příkazní smlouva – dotace SFDI
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem příkazní smlouvy se společností Promea s.r.o.,
Brno o přípravě a zpracování žádosti o dotaci do programu vyhlášeného SFDI k projektu
„Rohatec – chodník v ul. Hodonínská (Průmyslová zóna Rohatec)“.
Usnesení č. 33/15-R2015
Rada obce Rohatec
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schvaluje příkazní smlouvu se společností Promea s.r.o., Brno o přípravě a zpracování
žádosti o dotaci do programu vyhlášeného SFDI k projektu „Rohatec – chodník v ul.
Hodonínská (Průmyslová zóna Rohatec)“.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 34 – Dotace OPŽP
Rada obce Rohatec byla seznámena s přehledem podpořených projektů v rámci výzvy OPŽP
na dovybavení sběrného dvora, zateplení zdravotního střediska na Kolonii a výstavbou
přírodního dětského hřiště v MŠ Rohatec.
Usnesení č. 34/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí přehledem podpořených projektů v rámci výzvy OPŽP na
dovybavení sběrného dvora, zateplení zdravotního střediska na Kolonii a výstavbou
přírodního dětského hřiště v MŠ Rohatec a ukládá starostovi zajistit vypracování
projektové dokumentace k vyhlášení výběrových řízení a realizaci projektů.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Oznámení – xxxxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s dopisem paní xxxxxxxxxxx o provedení náhradní
výsadby stromů na svém pozemku a probíhajícím jednání se SŽDC o příjezdu k pozemku.
Usnesení č. 35/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí dopis paní xxxxxxxxxx o provedení náhradní výsadby stromů na
svém pozemku a probíhajícím jednání se SŽDC o příjezdu k pozemku.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 36 – Veřejná zeleň
Rada obce byla seznámena s plánem náhradní výsadby stromů v obci, termínem realizace a
možností výsadby vzrostlejších stromů, než které má společnost Lesy Horňácko v povinnosti
vysadit na základě rozhodnutí. Rozdíl v ceně sazenic stromů dle rozhodnutí a vzrostlejších
sazenic bude hrazen z rozpočtu obce.
Usnesení č. 36/15-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí plán náhradní výsadby stromů v obci, termín realizace a schvaluje
výsadbu vzrostlejších stromů v rámci náhradní výsadby, než stanovuje společnosti
Lesy Horňácko rozhodnutí Městského úřadu Hodonín s doplacením rozdílu ceny
z rozpočtu obce.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 37 – Diskuze
místostarosta
- informoval radu o dodávce sady na výspravu místních komunikací a zaškolení obsluhy
z řad zaměstnanců obce
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-

pozval radu obce na 10. ročník soutěže mladých hasičů, která se uskuteční u KD
v neděli 7. června a současně na výstavu trofejí, která se v sále KD uskuteční ve dnech
5. až 7. června

Bod programu č. 38 – Závěr
Místostarosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 19:40 hodin.
V Rohatci dne 29. 5. 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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