Zápis č. 5

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 19.7.2012 v 17,00 hod
v Kulturním domě Rohatec
_______________________________________________________________________________
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v platném znění.
_______________________________________________________________________________
1.

Technický bod

Usnesení č. 1.1/5-Z12
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce
Hlasování

pro 17

proti 0

zdržel se 1 ( dále jen „ Hlasování : 17- 0 - 1 )

Návrh programu jednání:
10. Výkup pozemků cyklostezka Rohatec – Hodonín – parc.č. 2977/39 – 28 m2
Hlasování: 18 -0 - 0
Doplnění o navrhovanou úpravu programu jednání o další bod:
Plnění investičních akcí k 30.6.2012.
Hlasování: 6 - 4 - 8
Usnesení č. 1.2/5-Z12
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 28.6.2012
Zpráva předsedy Finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 5-ZO/2012
Plnění rozpočtu k 30.6.2012
Územní plán – zadání po zrušení ZÚR JMK
Smlouva – odkanalizování ul. Slovácká
Dotace VO
Zveřejnění záměru obce prodat svůj majetek
- parc.č 1724 o výměře 49 m2 a p.č. 1720/2 o výměře 10 m2
10. Cyklostezka Rohatec – Hodonín
10.1. Kupní smlouva p.č. 2977/39 – 28 m2
11. Diskuse
12. Závěr
Hlasování :
.

17 -1 - 0

Usnesení č. 1.3/5-Z12
ZO schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
Hlasování: 18 - 0 - 0
_________________________________________________________________________________
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2.

Kontrola usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne
28.6.2012

Usnesení č. 2.1/5-Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání konaného dne 28.6.2012
Hlasování : 17 – 0 -1
_________________________________________________________________________________
3.

Zpráva předsedy Finančního výboru o provedené kontrole

Usnesení č. 3.1/5–Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru.
Hlasování: 17 – 0 - 1
________________________________________________________________________________
4.

Rozpočtové opatření č. 5-ZO/2012

Usnesení č. 4.1/5-Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5-ZO/2012
Příjmy
+ 270 tis. Kč
Výdaje
+ 270 tis. Kč (Příloha č. 1)
Hlasování
17 – 0 -1
___________________________________________________________________________
5.

Plnění rozpočtu k 30.6.2012

Usnesení č. 5.1/5-Z12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 30.6.2012
Hlasování
18 – 0 - 0
___________________________________________________________________________
6.

Územní plán – zadání po zrušení ZÚR JMK

6.1. Zrušení usnesení ze dne 15.3.2012
Usnesení č. 6.1/5-Z12
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 8/2-Z-12 ze dne 15.3.2012, kterým
na základě výsledků projednání návrhu zadání ÚP Rohatec s dotčenými orgány a ostatními známými
účastníky projednání schválilo v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zadání ÚP Rohatec.
Hlasování

18 – 0 - 0

6.2. Projednání upravení návrhu zadání
Usnesení č. 6.2/5-Z12
Zastupitelstvo obce na základě výsledků projednání návrhu zadání ÚP Rohatec s dotčenými orgány a
ostatními známými účastníky projednání schválilo v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zadání ÚP Rohatec.
Hlasování

18 – 0 - 0
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___________________________________________________________________________
7.

Smlouva – odkanalizování ul. Slovácká

Usnesení č. 7.1/5-Z12
Zastupitelstvo obce :
a) se usnáší, že nebudeme uzavírat žádný smluvní vztah ve věci kanalizace na ul.Slovácká
b) ukládá starostovi obce zařadit do rozpočtu na rok 2013 odkanalizování ulice Slovácká ve
výši 2,5 mil. korun
c) ukládá starostovi obce neprodleně vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace kanalizace Slovácká
Hlasování

18 - 0 - 0

___________________________________________________________________________
8.

Dotace VO

Usnesení č. 8.1/5– Z12
Zastupitelstvo obce :
-

neschvaluje podání žádosti na dotaci VO v obci
ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení ke zpracování Pasportizace VO v obci
v Rozpočtovém opatření č.5- ZO/2012 upravuje text u § 3631 ukazatel Předfinancování
dotace na rekonstrukci a pořízení VO ze OP ŽP na text : Pasportizace veřejného
osvětlení v obci

Hlasování

18 - 0 - 0

_________________________________________________________________________________
9. Zveřejnění záměru obce prodat svůj majetek

Usnesení č. 9.1/5-Z12
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce prodat svůj majetek –část pozemku parc.č.
KN 1724 – orná půda a část pozemku parc.č.KN 1720/2 – orná půda v k.ú. Rohatec
Hlasování
18 -0 -0
________________________________________________________________________________
10.

Cyklostezka Rohatec - Hodonín

10.1. Kupní smlouva –pozemek p.č. 2977/39
.
Usnesení č. 10.1/5-Z12
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Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p.č. 2977/39 o výměře 28 m2 mezi Obcí
Rohatec a prodávajícím M. U., za celkovou kupní cenu 1 120 Kč
Hlasování
18 - 0 -0
________________________________________________________________________________
11.

Diskuse

________________________________________________________________________________

12.Závěr
________________________________________________________________________________
V Rohatci dne 25.7.2012

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Ing. Vladimír Jašek v.r.
Jiří Švanyga v.r.
Mgr. Miroslav Králík v.r.

Zapsala: Jindřiška Zachová
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