Zápis
z 49. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 17. 8. 2016
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
 Vlasta Sedláková
Omluveni:
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 49. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 49. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
byl jmenován místostarosta Ing. Letocha.
Program 49. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Uzavírka komunikace
3. VŘ – klimatizace
4. Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON
5. Diskuze
6. Závěr
Usnesení č. 1/49-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje program 49. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 7 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Uzavírka komunikace
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem uzavírky komunikací při pořádání kulturní
akce – Hody 2016.
Usnesení č. 2/49-R2016
Rada obce Rohatec
vydává souhlas vlastníka komunikace s uzavírkou komunikace dle předložené situace
zpracované firmou Trasig v termínu od 18.8. 2016 do 24.8.2016.
H: 7 – 0 – 0
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Bod programu č. 3 – VŘ – klimatizace
Starosta informoval radu obce o průběhu výběrového řízení ve věci výběru dodavatele
klimatizace budovy obecního úřadu a výběru nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č. 3.1/49-R2016
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení ve věci výběru dodavatele
klimatizace budovy obecního úřadu a výběru dodavatele Vít Bačík – Klimastyle,
Hodonín.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 3.2/49-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž klimatizace v budově obecního úřadu
s dodavatelem Vít Bačík – Klimastyle, Hodonín.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON
Rada obce Rohatec byla seznámena s novým návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na vedení NN se společností E.ON na pozemku parc. č. 74/3. Po jednání
s vlastníkem nemovitosti došlo ze strany E.ON ke změně technického řešení a tím i věcného
břemene.
Usnesení č. 4.1/49-R2016
Rada obce Rohatec
revokuje usnesení č. 9/48-R2016 ze dne 1.8.2016, kterým schvaluje smlouvu o
smlouvě budoucí na kabelové vedení NN, pilíř a sloup NN na pozemku parc. č. 74/3
mezi Obcí Rohatec a E.ON Distribuce, a.s. v předloženém znění.
H: 7 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/49-R2016
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na nadzemní vedení
NN a sloup NN na pozemku parc. č. 74/3 mezi Obcí Rohatec a E.ON Distribuce, a.s. v
předloženém znění.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Diskuze
starosta
- pozval členy rady do hodového průvodu
Bod programu č. 6 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 16:25 hodin.
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V Rohatci dne 17. 8. 2016
Zapsal: Ing. Letocha

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
starosta obce

Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
místostarosta obce
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