Zápis
z 13. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 14. 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
 Radoslav Němeček
Omluveni:
 Ing. Zdeněk Škromach
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 13. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 13. 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 13. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Příspěvek ÚP na zaměstnance VPP
4. Informace z jednání stavební komise
5. Smlouva o právu provést stavbu
6. Žádost o vyjádření k PD – xxxxxxxxx
7. Žádost o vyjádření k PD – Eling CZ
8. Žádost o zřízení parkovacích stání ul. Luční
9. Žádost o příjezdovou komunikaci
10. Žádost o užívání pozemku
11. Prodloužení vodovodu na ul. Slunečná
12. Žádost o stanovisko – RWE
13. Žádost na umístění listovní schránky
14. Materiály ZŠ Rohatec
a. rozdělení hospodářského výsledku
b. účetní závěrka 2014
c. odpisový plán 2015
15. Materiály MŠ Rohatec
a. rozdělení hospodářského výsledku
b. odpisový plán 2015
c. převod prostředků z rezervního fondu
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16. Žádost o pronájem KD
17. Žádost o pronájem stanů a setů
18. Žádost o užívání obecního pozemku
19. Letní kino
20. Sdělení Státního pozemk. úřadu k převodu pozemků
21. Stav drážního areálu na Kolonii
22. Kanalizace a komunikace ul. Úzká
23. Výzva města Hodonín k prodeji pozemků
24. Pasportizace stromů
25. Revitalizace ZŠ
26. Smlouva o smlouvě budoucí – RGV
27. Kopírování a tisk
28. Muzeum
29. Vyklizení tělocvičny
30. Pojistka obce
31. Soudní spor – p. xxxxxxx
32. Oprava povrchu komunikace – k protipovodňové hrázi
33. Diskuze
34. Závěr
Usnesení č. 1/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 13. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 6 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce provedla kontrolu zápisu z 11. schůze Rady obce Rohatec ze dne 23. 3. 2015 a
kontrolu zápisu z 12. schůze Rady obce Rohatec ze dne 2. 4. 2015. Starosta současně
informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 11. schůze Rady obce Rohatec ze dne 23. 3. 2015 a
kontrolu zápisu z 12. schůze Rady obce Rohatec ze dne 2. 4. 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Příspěvek ÚP na zaměstnance VPP
Rada obce byla informována o schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti na VPP. Úřad práce odsouhlasil příspěvek na 4 zaměstnance po dobu max. 7
měsíců.
Usnesení č. 3/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti na VPP na 4 zaměstnance po dobu max. 7 měsíců.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 4 – Informace z jednání stavební komise
Předseda stavební komise informoval radu obce o závěrech jednání stavební komise. Rada se
dále zabývala úpravou dětského hřiště u KD, kde bude vytvořena palisáda proti ujíždění
svahů. Rada projednala možnost vytvoření sociálního zařízení na místním hřbitově.
Usnesení č. 4.1/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace z jednání stavební komise a ukládá starostovi zajistit
zapracování projednaných změn do projektové dokumentace úpravy dětského hřiště u
KD Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje výstavbu sociálního zařízení v budově márnice na místním hřbitově a
ukládá starostovi zařadit položku do rozpočtového opatření na VZZO a poté zajistit
zpracování projektu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem smlouvy o právu provést stavbu pro společnost
Fiber Mounts s.r.o. na plynovodní přípojku na parcele č. 2356 v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 5/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o právu provést stavbu pro společnost Fiber Mounts s.r.o. na
plynovodní přípojku na parcele č. 2356 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádost o vyjádření k PD – xxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci na
přestavbu prodejny masny na Kolonii.
Usnesení č. 6/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na přestavbu prodejny a
ukládá stavební komisi projednání PD.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Žádost o vyjádření k PD – Eling CZ
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci a
návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kabelový rozvod NN na
ulici Luční.
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Usnesení č. 7/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na kabelový rozvod NN
a ukládá stavební komisi projednání PD.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Žádost o zřízení parkovacích stání ul. Luční
Starosta seznámil radu obce s žádostí o stanovisko k vybudování zpevněné plochy pro
parkování automobilů ve stávajícím zatravněném pásu ulice Luční. Současně informoval o
závěrech stavební komise.
Usnesení č. 8/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o stanovisko k vybudování zpevněné plochy pro parkování
automobilů ve stávajícím zatravněném pásu ulice Luční a ukládá místostarostovi
uložit žadateli doplnění žádosti dle stanoviska stavební komise.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Žádost o příjezdovou komunikaci
Starosta seznámil radu obce s žádostí paní xxxxxxxxxx o vydláždění příjezdové komunikace
k RD na ulici Větrná.
Usnesení č. 9/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxxx o vydláždění příjezdové komunikace k RD
na ulici Větrná a ukládá stavební komisi projednání žádosti.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Žádost o užívání pozemku
Starosta informoval radu obce o žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o souhlas s rekonstrukcí
předzahrádky na ulici Slovácká.
Usnesení č. 10/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje žádost pana xxxxxxxxxxxxx na úpravu předzahrádky na ulici Slovácká.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Prodloužení vodovodu na ul. Slunečná
Rada obce byla seznámena s žádostí manž. xxxxxxxxxxxxxx o prodloužení vodovodního řádu
na ulici Slunečná i závěry stavební komise.
Usnesení č. 11/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost manž. xxxxxxxxxxxx o prodloužení vodovodního řádu na ulici
Slunečná a ukládá starostovi zařadit položku na projektovou dokumentaci do
rozpočtového opatření na nejbližší VZZO.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Žádost o stanovisko - RWE
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí společnosti RWE o vyjádření k záměru stavby
VTL plynovodu DN 80 v oblasti Pánova.
Usnesení č. 12/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí záměr společnosti RWE vybudovat stavbu VTL plynovodu DN 80
v oblasti Pánova bez připomínek.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Žádost na umístění listovní schránky
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí České pošty, s.p. o umístění odkládací schránky
pro poštovní doručovatele na pozemek parc.č. 2517/1.
Usnesení č. 13/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje žádost České pošty, s.p. o umístění odkládací schránky pro poštovní
doručovatele na pozemek parc.č. 2517/1.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Materiály ZŠ Rohatec
Rada obce Rohatec byla seznámena s materiály ZŠ Rohatec – Návrh na rozdělení
hospodářského výsledku 2014, Účetní závěrka 2014 a Odpisový plán na rok 2015.
Usnesení č. 14/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2014, Účetní závěrku
2014 a Odpisový plán na rok 2015 Základní školy Rohatec a ukládá starostovi
předložit materiály ke schválení po dokončení veřejnoprávní kontroly ZŠ Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Materiály MŠ Rohatec
Rada obce Rohatec byla seznámena s materiály MŠ Rohatec – Návrh na rozdělení
hospodářského výsledku 2014, Odpisový plán na rok 2015 a Žádost o převod prostředků
z rezervního fondu.
Usnesení č. 15/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2014, Odpisový plán na
rok 2015 a Žádost o převod prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Rohatec a
ukládá místostarostovi předložit materiály ke schválení po dokončení veřejnoprávní
kontroly MŠ Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 16 – Žádost o pronájem KD
Starosta seznámil radu obce s žádostmi o pronájem KD Rohatec a KD Rohatec-Kolonie.
Usnesení č. 16.1/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec dle žádostí pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 16.2/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec-Kolonie dle žádosti pro paní xxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Žádost o pronájem stanů a setů
Starosta seznámil radu obce s žádostí pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem stanů a lavicových
setů.
Usnesení č. 17/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem stanů a lavicových setů pro pana xxxxxxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Žádost o užívání obecního pozemku
Starosta seznámil radu obce s žádostí pana xxxxxxxxxxxx o užívání 20 m2 obecního pozemku
pro složení palivového dřeva.
Usnesení č. 18/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje užívání 20 m2 obecního pozemku parc.č. 2480/1 v k.ú. Rohatec pro pana
xxxxxxxxxxxx.
H: 5 – 0 – 1
Bod programu č. 19 – Letní kino
Rada obce Rohatec projednala provoz letního kina za rok 2014. Bylo promítáno celkem 10
filmů, celková návštěvnost za rok 2014 je 90 diváků.
Usnesení č. 19/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provozu letního kina Rohatec za rok 2014 a schvaluje
produkci 5 filmů v roce 2015.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 20 – Sdělení Státního pozemk. úřadu k převodu pozemků
Rada obce Rohatec byla seznámena se sdělením Státního pozemkového úřadu k žádosti
o převod pozemků do vlastnictví obce.
Usnesení č. 20/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o sdělení Státního pozemkového úřadu k žádosti o převod
pozemků do vlastnictví obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Stav drážního areálu na Kolonii
Rada obce Rohatec byla informována o jednání obce se zástupcem SŽDC, s.o. o současném
stavu drážního areálu mezi železničním přejezdem a nádražím na Kolonii.
Usnesení č. 21/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o jednání obce se zástupcem SŽDC, s.o. o současném stavu
drážního areálu mezi železničním přejezdem a nádražím na Kolonii a ukládá
místostarostovi zahájit jednání s Českými dráhami, a.s. o nápravě současného stavu
pozemků v jejich vlastnictví.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Kanalizace a komunikace ul. Úzká
Rada obce Rohatec byla seznámena s podnětem občanů ulice Úzká na řešení neuspokojivého
stavu komunikace a dešťové kanalizace v této ulici.
Usnesení č. 22/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí podnět občanů ulice Úzká na řešení neuspokojivého stavu
komunikace a dešťové kanalizace v této ulici a ukládá stavební komisi tento podnět
k projednání a návrhu řešení.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Výzva města Hodonín k prodeji pozemků
Rada obce Rohatec projednala žádost Města Hodonín o stanovisko k prodeji majetku ve
vlastnictví města na katastrálním území Obce Rohatec. Jedná se o 22 zemědělských pozemků
o různé výměře. Rada obce se přiklání k odkupu pozemků, které mají strategický význam pro
rozvojové plány obce.
Usnesení č. 23/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost Města Hodonín o stanovisko k prodeji majetku ve vlastnictví
města na katastrálním území Obce Rohatec a ukládá starostovi projednat se
zpracovatelem nového územního plánu vazbu nabízených pozemků na rozvojové
plány obce.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 24 – Pasportizace stromů
Místostarosta informoval radu obce o cenové nabídce na další etapu pasportizace obecních
stromů v obci.
Usnesení č. 24/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o cenové nabídce na další etapu pasportizace obecních
stromů v obci a ukládá místostarostovi zařadit položku do rozpočtového opatření na
nejbližší VZZO.
H: 5 – 0 – 1
Bod programu č. 25 – Revitalizace ZŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena s grafickým návrhem fasády budovy staré ZŠ.
Usnesení č. 25/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje grafický návrh fasády budovy staré ZŠ s výhradami a ukládá starostovi
zajistit úpravu návrhu fasády dle připomínek.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Smlouva o smlouvě budoucí – RGV
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na stavbu kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 2997/31 v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 26/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 2997/31 v k.ú. Rohatec se společností
E.ON Distribuce, a.s.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Kopírování a tisk
Starosta informoval radu obce Rohatec o statistice tisku a kopírování na obecním úřadě. Dále
seznámil radu s nabídkou společnosti Copyart na komplexní řešení tisku úřadu na novém
zařízení.
Usnesení č. 27/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o statistice tisku a kopírování na obecním úřadě a nabídku
společnosti Copyart na komplexní řešení tisku úřadu na novém zařízení.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 28 – Muzeum
Místostarosta informoval radu obce Rohatec o fungování kulturně muzejní komise a záměru
dovybavení muzea vybavením pro lepší prezentace. Rada doporučuje navýšení rozpočtu
v oblasti muzea.
Usnesení č. 28/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o fungování kulturně muzejní komise a záměru
dovybavení muzea vybavením pro lepší prezentace a ukládá místostarostovi zařadit
navýšení rozpočtu muzea do rozpočtového opatření na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Vyklizení tělocvičny
Rada obce Rohatec byla informována o vyklizení budovy staré tělocvičny ze strany obce dle
termínu stanoveného ze strany majitele – TJ Slavoj Rohatec.
Usnesení č. 29/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o vyklizení budovy staré tělocvičny ze strany obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Pojistka obce
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci pojistky obce z důvodu
termínu ukončení stávající smlouvy. Stávající pojistná smlouva byla rozšířena o pojištění
odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci.
Usnesení č. 30/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci pojistky obce a
schvaluje výběru dodavatele ČSOB pojišťovnu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Soudní spor – p. xxxxxx
Rada obce Rohatec byla informována o rozsudku v právní věci žalobce xxxxxxxxxxxx
o náhradu škody na zdraví, dle kterého je obec povinna zaplatit žalobci náhradu škody
s příslušenstvím.
Usnesení č. 31.1/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí rozsudek v právní věci žalobce xxxxxxxxxxxx o náhradu škody na
zdraví, dle kterého je obec povinna zaplatit žalobci náhradu škody s příslušenstvím.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 31.2/13-R2015
Rada obce Rohatec
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schvaluje podání odvolání proti rozsudku ve věci žalobce xxxxxxxxxxxxxx ke
Krajskému soudu v Brně cestou právního zástupce Mgr. Zabadalové.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Oprava povrchu komunikace
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
opravu povrchu komunikace mezi silnicí I/55 a protipovodňovou hrází včetně opravy
propustku a výběru nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č. 32.1/13-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
opravu povrchu komunikace mezi silnicí I/55 a protipovodňovou hrází a výběru
dodavatele Inženýrské Stavby Hodonín s.r.o., Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 32.2/13-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodavatele na opravu povrchu komunikace mezi silnicí I/55 a
protipovodňovou hrází Inženýrské Stavby Hodonín s.r.o., Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Diskuze
starosta
- informoval radu o termínu otvírání cyklostezek a pozval radní na společný cyklovýlet,
který pořádá Mikroregion Hodonínsko
- informoval radu o tom, že 21.4. vyjde speciální příloha Hodonínského deníku
věnovaná obci Rohatec
Bod programu č. 34 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 19:50 hodin.
V Rohatci dne 16. 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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