Zápis
ze 17. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 24. 6. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Jiří Švanyga
 Vlasta Sedláková
 Radoslav Němeček
Omluveni:
 Ing. Zdeněk Škromach
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 17. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 17. 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 17. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Informace ze stavební komise
4. Přijetí dotace JMK na Podporu rodinné politiky
5. Přijetí dotace JMK na požární techniku
6. Souhlas obce s poskytnutím pomoci v hmotné nouzi
7. Žádost o odkup pozemku – Trustinvest CR, s.r.o.
8. Žádost o souhlas s přípojkami – Eling CZ, s.r.o.
9. Žádost o souhlas s kanal. přípojkou – p. xxxxx
10. Žádost o prodloužení komunikace na ul. Revoluční
11. Žádosti o pronájem KD
12. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
13. Novela školského zákona
14. Informace ZŠ
 oznámení o ukončení školního roku
 žádost o rozdělení nastávající 1. třídy
15. Zadávací podmínky VŘ – interiér knihovny
16. VŘ – příčka serverovny
17. VŘ – projektová dokumentace zahrada MŠ
18. VŘ – projektová dokumentace zateplení zdrav. střediska
19. VŘ – dotační management
20. VŘ – organizátor výběrového řízení
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21. VŘ – hasičská dráha
22. Smlouva o hudební produkci – hodky 2015
23. Prodej nepotřebného majetku – schválení smluv
24. Majetkoprávní vztah – pozemek hřiště Cihelny
25. Sportovní areál Rohatec
26. Nabídka právní ochrany D.A.S.
27. Provedení deratizace
28. Kanalizace ul. U Školky
29. Zpětvzetí žaloby
30. Souhlas s umístěním sídla
31. Žádost o odprodej pozemku – pí xxxxxxxxx
32. Dílčí úprava rozpočtu
33. Výpověď z nájmu nebyt. prostor
34. Žádost o koupi nebyt. prostor
35. Smlouva o užívání údajů katastru nemovitostí
36. Žádost o pořádání hudební produkce
37. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
38. Žádost o pronájem lavicových setů
39. Diskuze
40. Závěr
Usnesení č. 1/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 17. 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 15. schůze Rady obce Rohatec ze dne 28. 5. 2015 a
kontrolu zápisu z 16. schůze Rady obce Rohatec ze dne 17. 6. 2015. Starosta současně
informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 15. schůze Rady obce Rohatec ze dne 28. 5. 2015 a
kontrolu zápisu z 16. schůze Rady obce Rohatec ze dne 17. 6. 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Informace ze stavební komise
Rada obce byla seznámena s projednávanými body stavební komise a jejich závěry.
Usnesení č. 3.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o jednání stavební komise.
H: 6 – 0 – 0
Rada obce projednala požadavek na zpevnění komunikace v levé části ulice Slovácká.
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Usnesení č. 3.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zařazení opravy komunikace do plánu investic na rok 2016.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Přijetí dotace JMK na Podporu rodinné politiky
Rada obce Rohatec byla informována o schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“
ve výši 25.000,- Kč na Podporu přístupu seniorů k moderním technologiím.
Usnesení č. 4/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu
„Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ ve výši 25.000,- Kč na Podporu přístupu
seniorů k moderním technologiím.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Přijetí dotace JMK na požární techniku
Rada obce Rohatec byla informována o schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci „Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016“ ve výši 70.000,- Kč na
„Výstroj a výzbroj“.
Usnesení č. 5.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci „Dotačního
programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí
JSDHO JMK 2013-2016“ ve výši 70.000,- Kč na „Výstroj a výzbroj“.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 5.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
„Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016“ ve výši 70.000,- Kč na „Výstroj a
výzbroj“.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Souhlas obce s poskytnutím pomoci v hmotné nouzi
Rada obce Rohatec byla seznámena s doručením žádostí Úřadu práce ČR o souhlas obce ve
smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Rada pojednala
možnost delegace pravomoci rozhodovat o žádostech na starostu.
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Usnesení č. 6/17-R2015
Rada obce Rohatec
deleguje pravomoc rozhodovat o žádostech o udělení souhlasu obce dle § 33 odst. 6
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi na starostu obce a v případě jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci na místostarostu obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 –Žádost o odkup pozemku – Trustinvest CR, s.r.o.
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí společnosti Trustinvest CR, s.r.o. o odkup části
pozemku, nebo celého pozemku parc. č. 2228 v k.ú. Rohatec k zajištění vjezdu a zásobování
nemovitosti. Rada nedoporučuje zveřejnění záměru prodeje pozemku.
Usnesení č. 7/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost společnosti Trustinvest CR, s.r.o. o odkup části pozemku,
nebo celého pozemku parc. č. 2228 v k.ú. Rohatec a ukládá starostovi předložit záměr
prodeje pozemku do programu na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Žádost o souhlas s přípojkami – Eling CZ, s.r.o.
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí společnosti Eling CZ s.r.o. o udělení souhlasu
s umístěním, realizací a užíváním vodovodní, kanalizační, plynové přípojky, přípojky NN a
vjezdu a pozemku parc. č. 2997/31. Rada obce neschvaluje způsob provedení přípojek
z důvodu nutnosti kácení stromů.
Usnesení č. 8/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost společnosti Eling CZ s.r.o. o udělení souhlasu s umístěním,
realizací a užíváním přípojek.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 –Žádost o souhlas s kanal. přípojkou – p. xxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí p. xxxxxxxxx o vyjádření ke zřízení kanalizační
přípojky.
Usnesení č. 9/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost p. xxxxxxxxxx o vyjádření ke zřízení kanalizační přípojky a
schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc. č.
1355/3 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Žádost o prodloužení komunikace na ul. Revoluční
Starosta seznámil radu obce s žádostí pana xxxxxxxxxxx o prodloužení zpevněné komunikace
na ulici Revoluční podél železniční trati.
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Usnesení č. 10/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxx o prodloužení zpevněné komunikace na
ulici Revoluční podél železniční trati a neschvaluje její prodloužení, protože obec
v současnosti nevlastní potřebné pozemky.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Žádosti o pronájem KD
Místostarosta seznámil radu obce s žádostmi o pronájem KD Rohatec.
Usnesení č. 11/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec pro pí xxxxxxxxxx a pí xxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem odměn ředitelům příspěvkových organizací –
ZŠ Rohatec a MŠ Rohatec za I. pololetí roku 2015, navrženým MěÚ Hodonín.
Usnesení č. 12/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje odměnu pro ředitele ZŠ Rohatec v navržené výši.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Novela školského zákona
Rada obce Rohatec byla informována o novele školského zákona a navazujících předpisů ve
vztahu k příspěvkovým organizacím obce.
Usnesení č. 13/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o novele školského zákona a navazujících předpisů ve
vztahu k příspěvkovým organizacím obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Informace ZŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena s informací ředitele školy, že na dny 29. a 30.6. vyhlašuje
z provozních důvodů dny volna a školní rok tedy končí 26.6.2015.
Usnesení č. 14.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci ředitele školy, že na dny 29. a 30.6. vyhlašuje z provozních
důvodů dny volna a školní rok končí 26.6.2015.
H: 6 – 0 – 0
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Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí ředitele školy o rozdělení budoucího prvního
ročníku do dvou tříd a současně o poskytnutí dotace na mzdu pro druhého učitele. Do první
třídy nastoupí v příštím školním roce celkem 29 dětí.
Usnesení č. 14.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje rozdělení první třídy v příštím školním roce a ukládá starostovi zařadit
dotaci na mzdu pro druhého učitele do rozpočtového opatření na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Zadávací podmínky VŘ – interiér knihovny
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem zadávacích podmínek pro výběr dodavatele
nábytku pro vybavení Domu občanských aktivit včetně knihovny. Rada byla seznámena
s projektovou dokumentací interiéru, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
Usnesení č. 15/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele
nábytku a vybavení Domu občanských aktivit včetně příloh a ukládá starostovi
předložit zadávací podmínky ke schválení na nejbližším jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – VŘ – příčka serverovny
Místostarosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
na vybudování příčky serverovny v budově obecního úřadu.
Usnesení č. 16/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
příčky serverovny v budově obecního úřadu a dodavatele firmu Rigiform, s.r.o.,
Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – VŘ – projektová dokumentace zahrada MŠ
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
vypracování realizační projektové dokumentace pro „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ
Rohatec“
Usnesení č. 17.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
vypracování realizační projektové dokumentace pro „Úprava zahrady v přírodním
stylu MŠ Rohatec“ a schvaluje dodavatele firmu Ateliér Krejčiříkovi, Valtice.
H: 6 – 0 – 0
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Usnesení č. 17.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace pro
„Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“ s firmou Ateliér Krejčiříkovi,
Valtice.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – VŘ – projektová dokumentace zateplení zdrav. střediska
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
vypracování realizační projektové dokumentace pro „Zateplení budovy zdravotního
střediska“.
Usnesení č. 18.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
vypracování realizační projektové dokumentace pro „Zateplení budovy zdravotního
střediska“ a schvaluje dodavatele firmu DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 18.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace pro
„Zateplení budovy zdravotního střediska“ s firmou DEA Energetická agentura, s.r.o.,
Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – VŘ – dotační management
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zpracování dotačního managementu pro „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“.
Usnesení č. 19.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zpracování dotačního managementu pro „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ
Rohatec“ a dodavatele firmu DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 19.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje příkazní smlouvu na zpracování dotačního managementu pro „Úprava
zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“ s dodavatelem firmou DEA Energetická
agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
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Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zpracování dotačního managementu pro „Zateplení budovy zdravotního střediska“.
Usnesení č. 19.3/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zpracování dotačního managementu pro „Zateplení budovy zdravotního střediska“ a
dodavatele firmu DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 19.4/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje příkazní smlouvu na zpracování dotačního managementu pro „Zateplení
budovy zdravotního střediska“ s dodavatelem firmou DEA Energetická agentura,
s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zpracování dotačního managementu pro „Dovybavení sběrného dvora a místa v obci
Rohatec“.
Usnesení č. 19.5/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zpracování dotačního managementu pro „Dovybavení sběrného dvora a místa v obci
Rohatec“ a dodavatele firmu DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 19.6/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje příkazní smlouvu na zpracování dotačního managementu pro „Dovybavení
sběrného dvora a místa v obci Rohatec“ s dodavatelem firmou DEA Energetická
agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – VŘ – organizátor výběrového řízení
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci výběrového řízení pro „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“.
Usnesení č. 20.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci výběrového řízení pro „Úprava zahrady v přírodním stylu MŠ Rohatec“ a
dodavatele Mgr. Pavel Jurečka, Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
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Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci výběrového řízení pro „Zateplení budovy zdravotního střediska“.
Usnesení č. 20.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci výběrového řízení pro „Zateplení budovy zdravotního střediska“ a
dodavatele firmu DEA Energetická agentura, s.r.o., Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 20.3/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje příkazní smlouvu na organizaci výběrového řízení pro „Zateplení budovy
zdravotního střediska“ s dodavatelem firmou DEA Energetická agentura, s.r.o.,
Modřice.
H: 6 – 0 – 0
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci výběrového řízení pro „Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec“.
Usnesení č. 20.4/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci výběrového řízení pro „Dovybavení sběrného dvora a místa v obci
Rohatec“ a dodavatele Mgr. Pavel Jurečka, Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – VŘ – hasičská dráha
Místostarosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
na stavbu „Hasičská dráha Rohatec“.
Usnesení č. 21.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
stavbu „Hasičská dráha Rohatec“ a schvaluje dodavatele stavby firmu Inženýrské
stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Místostarosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
na bourání betonových základů v parku u základní školy.
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Usnesení č. 21.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
bourání betonových základů v parku u základní školy a schvaluje dodavatele prací
firmu Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Smlouva o hudební produkci – hodky 2015
Místostarosta seznámil radu obce o nabídce dechové hudby Šohajka z Dolních Bojanovic na
hudební produkci na hodky v Rohatci za cenu 22 tis. korun.
Usnesení č. 22/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o hudební produkci s dechovou hudbou Šohajka na hodky
v Rohatci na 29.8.2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Prodej nepotřebného majetku – schválení smluv
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhy kupních smluv na prodej nepotřebného majetku
obce.
Usnesení č. 23.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje kupní smlouvu na prodej vzduchových dýchacích přístrojů s Obcí Uhřice.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.2/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje kupní smlouvu na prodej revolveru s panem Milanem Hejtmanem.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Majetkoprávní vztah – pozemek hřiště Cihelny
Rada obce Rohatec byla seznámena se stanoviskem stavební komise obce k položkovému
rozpočtu na přesunutí tréninkového fotbalového hřiště v Cihelnách.
Usnesení č. 24/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí stanovisko stavební komise obce k položkovému rozpočtu na
přesunutí tréninkového fotbalového hřiště v Cihelnách a ukládá starostovi předložit
návrh na odkup pozemků a návrh na přesunutí hřiště na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Sportovní areál Rohatec
Rada obce projednala návrh provozního řádu nového sportovního areálu a otázku správce.
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Usnesení č. 25.1/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh provozního řádu nového sportovního areálu a otázku správce a
ukládá starostovi oslovit spolky a organizace v obci s žádostí o stanovení požadavků
na budoucí užívání areálu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Nabídka právní ochrany D.A.S.
Starosta informoval radu obce o doručení nabídky na pojištění právní ochrany od společnosti
D.A.S. s pojistným plněním do 1 mil. korun za cenu ročního pojistného 22.250,-.
Usnesení č. 26/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku na pojištění právní ochrany od společnosti D.A.S. a
neschvaluje uzavření smlouvy se společností D.A.S.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Provedení deratizace
Místostarosta seznámil radu obce s výsledkem provedené deratizace obce.
Usnesení č. 27/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedené deratizaci obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Kanalizace ul. U Školky
Rada obce Rohatec byla seznámena s výsledkem kamerových zkoušek kanalizace na ulici
U Školky a Větrná.
Usnesení č. 28/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o výsledku kamerových zkoušek kanalizace na ulici
U Školky a Větrná a ukládá místostarostovi zajistit pročištění zanesené kanalizace a
opětovné provedení kamerových zkoušek.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Zpětvzetí žaloby
Starosta informoval radu obce Rohatec o usnesení Krajského soudu v Brně, kterým zastavuje
řízení ve věci žalovaného rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 29/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o usnesení Krajského soudu v Brně, kterým zastavuje
řízení ve věci žalovaného rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 30 – Souhlas s umístěním sídla
Místostarosta informoval radu obce Rohatec o žádosti Sboru dobrovolných hasičů Rohatec o
souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla spolku v budově hasičské zbrojnice na
adrese Dělnická 1201/3. Žádost vyplývá s povinností spolku o přeregistraci podle nového
občanského zákoníku.
Usnesení č. 30/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje umístění sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Rohatec v budově hasičské
zbrojnice na adrese Dělnická 1201/3, Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Žádost o odprodej pozemku – pí xxxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí paní xxxxxxxxxxxxxx o odprodej, popř.
pronájem pozemků parc. č. 3346/31 a 3347/13 v k.ú. Rohatec. Rada obce nedoporučuje odkup
ani pronájem těchto pozemků.
Usnesení č. 31/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej či pronájem pozemků
parc. č. 3346/31 a 3347/13 v k.ú. Rohatec, neschvaluje pronájem pozemků parc. č.
3346/31 a 3347/13 v k.ú. Rohatec a ukládá starostovi předložit prodej pozemku na
nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Dílčí úprava rozpočtu
Rada obce Rohatec projednala návrh dílčí úpravy rozpočtu č. 2-R/2015.
Usnesení č. 32/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dílčí úpravy rozpočtu č. 2-R/2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Výpověď z nájmu nebyt. prostor
Rada obce Rohatec byla seznámena s výpovědí z nájmu nebytových prostor – provozovny
trafiky na Kolonii.
Usnesení č. 33/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor – provozovny trafiky na
Kolonii a schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – část
objektu č.p. 927 mezi Obcí Rohatec a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k datu 31.7.2015.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 34 – Žádost o koupi nebyt. prostor
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení majetku
obce – pozemků parc. č. 3278 a parc. č. 3277 včetně budovy. Rada obce nedoporučuje prodej
nemovitostí.
Usnesení č. 34/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení majetku obce – pozemků
parc. č. 3278 a parc. č. 3277 včetně budovy a ukládá starostovi předložit záměr
prodeje nemovitostí na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Smlouva o užívání údajů katastru nemovitostí
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem smlouvy o dodávce a ochraně údajů katastru
nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi Obcí Rohatec a společností GEPRO spol.
s r.o., Praha.
Usnesení č. 35/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v
elektronické podobě mezi Obcí Rohatec a společností GEPRO spol. s r.o., Praha.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 36 – Žádost o pořádání hudební produkce
Rada obce byla seznámena s žádostí TJ Slavoj Rohatec o pořádání hudební produkce v době
nočního klidu v areálu fotbalového hřiště Rohatec a žádostí o zapůjčení lavicových setů.
Usnesení č. 36/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost TJ Slavoj Rohatec o pořádání hudební produkce v době
nočního klidu a schvaluje omezení nočního klidu z důvodu pořádání hudební
produkce v areálu fotbalového hřiště do 01:00 hodin v měsíci červenci, a to 3., 17. a
31.7.2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 37 – Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Rada obce projednala návrh aktualizované Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Usnesení č. 37/17-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh aktualizované Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a ukládá starostovi předložit směrnici ke schválení na nejbližší
jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 38 – Žádost o pronájem lavicových setů
Rada obce byla seznámena s žádostí Obce Čejkovice o zapůjčení lavicových setů pro konání
krojovaných hodů v Čejkovicích ve dnech 16.-17.8.2015.
Usnesení č. 38/17-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zapůjčení lavicových setů Obci Čejkovice pro konání krojovaných hodů ve
dnech 16.-17.8.2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 39 – Diskuze
Ing. Elšík
- upozornil na nutnost opravy zábradlí na přístavišti Rohatec
starosta
- informoval radu obce, že VZZO se uskuteční v úterý 7.7.2015 od 17 hodin
Bod programu č. 40 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 20:10 hodin.
V Rohatci dne 25. 6. 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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