Zápis č. 6
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.12.2019
v 17,00 hod v Kulturním domě 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
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. konstatoval, že informace o konání zasedání je zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu Rohatec a na internetových stránkách obce Rohatec, a to
nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Usnesení č. 1.1/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce
Ing. Lukáše Slezáka a PhDr. Jaroslava Andrýska.
Hlasování

pro 12

proti 0

zdržel se 2

(dále jen „Hlasování: 12 – 0 – 2)

Usnesení č. 1.2/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
Kontrola usnesení ze zápisu VZZO konaného dne 5.11.2019
Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
Zpráva předsedy Finančního výboru
Mezitimní účetní závěrka ke dni 30.9.2019
Rozpočtové opatření v r. 2019
6.1 RO č. 4-R/2019 – informace
6.2 RO č. 10-R/2019 – informace
6.3 RO č. 11-Z/2019
7. Plánované akce - přehled priorit
8. Rozpočet na r. 2020
9. Nabytí a prodej pozemků
9.1 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 3028/142, k.ú. Rohatec
9.2 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 3004/553, k.ú. Rohatec (podíl id. ½)
9.3 Kupní smlouva – pozemek parc.č. 3344/44, k.ú. Rohatec
9.4 Záměr prodeje pozemku parc.č. 8760, k.ú. Hodonín (podíl id. 1/6)
10. Plán odpadového hospodářství
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích
12. Diskuse
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování

14 - 0 - 0

Usnesení č. 1.3/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť.

1

Hlasování
14 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec, konaného
dne 5.11.2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se dostavili Ing. Zdeněk Škromach, Oldřich Domanský,
přítomno je tedy 16 členů zastupitelstva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 2.1/6-Z19
Zastupitelstvo obce rozhoduje nevyhovět námitce Mgr. Miroslava Králíka k zápisu č. 5 z VZZO
Obce Rohatec ze dne 5.11.2019, a neschvaluje provedení změn znění textu zápisu č. 5
z VZZO Obce Rohatec ze dne 5.11.2019.
Hlasování

13 - 2 - 1

Mgr. Miroslav Králík hlasoval „proti“ přijetí usnesení.
Usnesení č. 2.2/6-Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 5.11.2019.
Hlasování
16 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
3. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
Usnesení č. 3/6-Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, přednesenou jeho
předsedkyní Mgr. Blankou Cmolovou.
Hlasování
15 - 0 - 1
__________________________________________________________________________
4. Zpráva předsedy Finančního výboru
Usnesení č. 4/6-Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru, přednesenou jeho předsedou
PhDr. Jaroslavem Andrýskem.
Hlasování
16 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
5. Mezitimní účetní závěrka ke dni 30.9.2019
Usnesení č. 5/6-Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí mezitimní účetní závěrku Obce Rohatec ke dni 30.9.2019
v předloženém znění.
Hlasování
16 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
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6. Rozpočtové opatření v r. 2019
6.1 RO č. 4-R/2019 – informace
Usnesení č. 6.1/6-Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4-R/2019, které schválila rada na
svém zasedání dne 6.5.2019.
Hlasování

16 - 0 - 0

6.2 RO č. 10-R/2019 – informace
Usnesení č. 6.2/6-Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10-R/2019, které schválila rada na
svém zasedání dne 27.11.2019.
Hlasování

16 - 0 - 0

6.3 RO č. 11-Z/2019
Usnesení č. 6.3/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11-Z/2019 v předloženém znění.
Příjmy
0
Výdaje
- 8 400 tis. Kč
Financování 8 400 tis. Kč

(příloha č. 2)

Hlasování
16 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
7. Plánované akce – přehled priorit
Usnesení č. 7/6–Z19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánované akce – přehled priorit v předloženém znění.
Hlasování
15 - 0 - 1
__________________________________________________________________________
8.

Rozpočet na r. 2020

Usnesení č. 8/6–Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 v předloženém znění:
Příjmy
54 800 tis. Kč
Výdaje
85 650 tis. Kč
Financování
30 850 tis. Kč
(Příloha č. 3)
Hlasování
16 - 0 - 0
_________________________________________________________________________
9. Nabytí a prodej pozemků
9.1 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 3028/142, k.ú. Rohatec
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z veřejného zasedání zastupitelstva se vzdálil PhDr. Jaroslav Andrýsek a Mgr. Miroslav Králík,
přítomno je tedy 14 členů zastupitelstva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 9.1/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi xxxxxxxxxxxxxxx, r.č.
xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávající a Obcí Rohatec,
Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526, jako kupující, na pozemek parc.č. 3028/142,
orná půda, o výměře 3539 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 60.160,- Kč. Kupní cena je
rovna ceně v místě a čase obvyklé a zahrnuje DPH.
Hlasování

14 - 0 - 0

9.2 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 3004/553, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 9.2/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávající a Obcí
Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526, jako kupující, na spoluvlastnický podíl
id. ½ pozemku parc.č. 3004/553, orná půda, o výměře 4403 m2 za celkovou dohodnutou kupní
cenu 33.020,- Kč. Kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé a zahrnuje DPH.
Hlasování

14 - 0 - 0

9.3 Kupní smlouva - pozemek parc.č. 3344/44, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 9.3/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako prodávající
a Obcí Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec, IČ: 00488526, jako kupující, na pozemek
parc.č. 3344/44, trvalý travní porost, o výměře 1924 m2, za celkovou dohodnutou kupní cenu
38.480,- Kč. Kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé a zahrnuje DPH.
Hlasování

14 - 0 - 0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se vrátil Mgr. Miroslav Králík, přítomno je tedy 15 členů
zastupitelstva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.4 Záměr prodeje pozemku parc.č. 8760, k.ú. Hodonín (podíl id. 1/6)
Usnesení č. 9.4/6-Z19
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 8760 – orná půda o výměře
5836 m2 - podíl id. 1/6, v k.ú. Hodonín.
Hlasování
15 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
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10. Plán odpadového hospodářství
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se vrátil PhDr. Jaroslav Andrýsek, přítomno je tedy 16
členů zastupitelstva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 10/6–Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán odpadového hospodářství v předloženém znění.
Hlasování
12 - 1 - 3
__________________________________________________________________________
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích
Usnesení č. 11/6-Z19
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích
s účinností od 1.1.2020 v upraveném znění.
Hlasování

13 - 1 - 2

Mgr. Miroslav Králík hlasoval „proti“ přijetí usnesení.
__________________________________________________________________________
12. Diskuse
__________________________________________________________________________
13.

Závěr

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. po projednání všech bodů programu veřejného zasedání
zastupitelstva obce zasedání v 20:00 hod ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Slezák, v.r.
PhDr. Jaroslav Andrýsek, 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 ověřen a podepsán dne 13.12.2019

Zapsala: Eva Luskačová
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