Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 17. 2. 2020
v 16:00 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
Anna Homolová konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu i na internetových stránkách obce Rohatec, a to nejméně 7 dní přede dnem
konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Usnesení č. 1.1/1-Z20
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Mgr.
Blanku Cmolovou a Ing. Martina Galečku.
Hlasování

pro 11

proti 0

zdržel se 0

( dále jen „Hlasování: 11 - 0 - 0 )

Dále místostarostka navrhla doplnit program jednání o:
Bod 11 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3426/18, 3426/19, 3426/20, 3426/21, 3426/22,
3426/23, 3426/24, 3426/25, vše v k.ú. Rohatec
Usnesení č. 1.2/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu zasedání zastupitelstva o nový bod:
Bod 11 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3426/18, 3426/19, 3426/20, 3426/21, 3426/22,
3426/23, 3426/24, 3426/25, vše v k.ú. Rohatec.
Hlasování

11 - 0 - 0

Usnesení č. 1.3/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání)
Zpráva předsedy Finančního výboru
Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
Smlouva o úvěru
Rozpočet obce
Informace VŘ
Smlouvy a záměry – výkup a prodej pozemků
Rozpočtový výhled 2021 - 2024
Dotace z rozpočtu obce na rok 2020
Strategický plán rozvoje sportu v obci Rohatec na období 2020 - 2026
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3426/18, 3426/19, 3426/20, 3426/21, 3426/22,
3426/23, 3426/24, 3426/25, vše v k.ú. Rohatec
12. Diskuse
13. Závěr
Hlasování

11 - 0 - 0
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Usnesení č. 1.4/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu
zvlášť.
Hlasování

11 - 0 - 0

2. Zpráva předsedy Finančního výboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva obce se dostavil Petr Elšík a Ing. Zdeněk Škromach, přítomno
je tedy 13 členů zastupitelstva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 2/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru, přednesenou jeho předsedou
PhDr. Jaroslavem Andrýskem.
Hlasování
13 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
3. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru
Usnesení č. 3/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, přednesenou jeho předsedkyní
Mgr. Blankou Cmolovou.
Hlasování

13 - 0 - 0

4. Smlouva o úvěru
Usnesení č. 4/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje v předloženém znění smlouvu o úvěru č. 99025060704 s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, výše úvěru
15.000.000,- Kč, účel: Financování investičních akcí „Hasičská technika pro JSDH Rohatec“ a
„Rozšíření kapacity mateřské školy obce Rohatec“, poslední splátka splatná nejpozději do 31. 12.
2023.
Hlasování

13 - 0 - 0

5. Rozpočet obce
5.1. Rozpočtové opatření č. 12-R/2019 - informace
Usnesení č. 5.1/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12-R/2019, které schválila rada na
svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 2/26-R2019.
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Hlasování

13 - 0 - 0

5.2. Plnění rozpočtu obce Rohatec k 31. 12. 2019
Usnesení č. 5.2/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu k 31. 12. 2019.
Hlasování

13 - 0 - 0

5.3. Rozpočtové opatření č. 1-ZO/2020
Usnesení č. 5.3/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/ZO-2020.
Hlasování
13 - 0 - 0
________________________________________________________________________

6. Informace o VŘ
6.1. Hasičská technika pro JSDH Rohatec
Usnesení č. 6.1.1/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výběrovém řízení na akci „Hasičská technika
pro JSDH Rohatec“.
Hlasování

13 - 0 - 0

Usnesení č. 6.1.2/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na veřejnou zakázku na dodávku „Hasičská
technika pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec“, kterým je společnost WISS
CZECH, s.r.o., IČ: 29305934, se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice a dále schvaluje
uzavření smlouvy o koupi věci movité s vybraným dodavatelem v souladu s vítěznou nabídkou.
Hlasování

13 - 0 - 0

6.2. Rohatec komunitní centrum
Usnesení č. 6.2/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výběrovém řízení na akci „Rohatec komunitní
centrum“.
Hlasování
13 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
7. Smlouvy a záměry – výkup a prodej pozemků
7.1. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 2481/89, k.ú. Rohatec
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Usnesení č. 7.1/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi manželi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a
XXXXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX jako prodávajícími a Obcí Rohatec,
IČ:00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující, na pozemek parc.č.
2481/89, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m2, k.ú. Rohatec, který byl
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 2504-377/2019, vyhotoveným společností
GEPROSTAV geodézie s.r.o., IČ: 29221129, se sídlem Horní Plesová 4375, 695 01 Hodonín
(dále jen „GP“) oddělen z pozemku parc.č. 2481/49 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 128 m2, za celkovou dohodnutou kupní cenu 2.310,- Kč. Kupní cena je rovna ceně v místě
a čase obvyklé.
Hlasování

13 - 0 - 0

7.2. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 2481/87, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 7.2/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXj jako prodávajícím a Obcí Rohatec,
IČ:00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující, na pozemek parc.č.
2481/87, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2, k.ú. Rohatec, který byl GP pro
rozdělení pozemku č. 2503-377/2019, vyhotoveným společností GEPROSTAV geodézie s.r.o.,
IČ: 29221129, se sídlem Horní Plesová 4375. 695 01 Hodonín oddělen z pozemku parc.č.
2481/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2 za celkovou dohodnutou kupní
cenu 1.540,- Kč. Kupní cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování

13 - 0 - 0

7.3. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 2481/24, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 7.3/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění mezi XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX jako prodávající a Obcí Rohatec, IČ:00488526,
se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující, na pozemek parc.č. 2481/24, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 137 m2, k.ú. Rohatec, který byl GP pro rozdělení pozemku
č. 2518-438/2019, vyhotoveným společností GEPROSTAV geodézie s.r.o., IČ: 29221129, se
sídlem Horní Plesová 4375, 695 01 Hodonín oddělen z pozemku parc.č. 2481/24 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 194 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 9.590,- Kč. Kupní
cena je rovna ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování

13 - 0 – 0

7.4. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 2481/6, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 7.4/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění na koupi spoluvlastnických
podílů k pozemku parc. č. 2481/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m 2, k.ú.
Rohatec, který byl GP pro rozdělení pozemku č. 2503-377/2019, vyhotoveným společností
GEPROSTAV geodézie s.r.o., IČ: 29221129, se sídlem Horní Plesová 4375, 695 01 Hodonín
oddělen z pozemku parc.č. 2481/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2 . Kupní
smlouva se uzavírá mezi Obcí Rohatec, IČ:00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec
jako kupující a XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX jako prodávající
č.1, na spoluvlastnický podíl id. 1/6 k pozemku parc. č. 2481/6, ostatní plocha, ostatní
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komunikace, o výměře 79 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 922,- Kč, dále mezi Obcí
Rohatec, IČ:00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující a XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako prodávajícím č.2, na spoluvlastnický
podíl id. 1/6 k pozemku parc. č. 2481/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m2 za
celkovou dohodnutou kupní cenu 922,- Kč, a rovněž mezi Obcí Rohatec, IČ:00488526, se sídlem
Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX jako prodávajícím č.3 na spoluvlastnický podíl id. 4/6 k pozemku parc. č.
2481/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 79 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu
3.686,- Kč. Kupní ceny jsou rovny ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování

13 - 0 - 0

7.5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1760/44, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 7.5/1-Z20
Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1760/44 – orná půda,
o výměře 33 m2, v k.ú. Rohatec.
Hlasování

12 - 1 – 0

7.6. Záměr směny pozemků parc. č. 2500/1, 2500/2 za parc. č. 2510, k. ú. Rohatec
Usnesení č. 7.6/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr směny části pozemku parc.č. 2500/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, a části pozemku parc.č. 2500/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
za část pozemku parc.č. 2510 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Rohatec.
Hlasování

13 - 0 – 0

7.7. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 3425/43, k.ú. Rohatec
Usnesení č. 7.7/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění na koupi spoluvlastnických
podílů k pozemku parc. č. 3425/43 orná půda zemědělský půdní fond. Kupní smlouva se uzavírá
mezi Obcí Rohatec, IČ:00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec jako kupující a
1) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX jako prodávajícím
č. 1, na spoluvlastnický podíl id. 4/45 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda zemědělský půdní
fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 852.524,- Kč,
2) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX jako
prodávající č. 2, na spoluvlastnický podíl id. 4/45 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda
zemědělský půdní fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 852.524,- Kč,
3) XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
jako
prodávajícím č. 3, na spoluvlastnický podíl id. 2/15 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda
zemědělský půdní fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 1.278.785,- Kč,
4) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX jako
prodávajícím č. 4, na spoluvlastnický podíl id. 2/15 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda
zemědělský půdní fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 1.278.785,- Kč,
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5) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX jako prodávajícím č.
5, na spoluvlastnický podíl id. 2/15 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda zemědělský půdní
fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 1.278.785,- Kč,
6) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX jako
prodávajícím č. 6, na spoluvlastnický podíl id. 4/45 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda
zemědělský půdní fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 852.524,- Kč,
7) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX jako prodávající č.
7, na spoluvlastnický podíl id. 2/15 k pozemku parc. č. 3425/43, orná půda zemědělský půdní
fond, o výměře 56417 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 1.278.785,- Kč,
Kupní ceny jsou rovny ceně v místě a čase obvyklé.
Hlasování
13 - 0 - 0
____________________________________________________________________________
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatec na období 2021 - 2024
Usnesení č. 8/1-Z20
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rohatec na
období 2021 – 2024.
Hlasování
13 - 0 - 0
__________________________________________________________________________
9. Dotace z rozpočtu obce na rok 2020
9.1. Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca
Usnesení č. 9.1/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec Dětskému folklórnímu souboru Malá chasa z Rohatca, IČ:
22708901, se sídlem Úzká 101/9, 696 01 Rohatec, až do výše 105.000,- Kč v předloženém znění
za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 6.11.2019:
a) Na provozní činnost souboru ve výši 30.000,- Kč (materiálové náklady, krojovou výbavu,
služby).
b) Na pořádání akce „Dětský folklórní festival Rohatec 2020“ ve výši 75.000,- Kč (výdaje
spojené s konáním akce – honoráře, materiálové náklady, služby) s tím, že z položky č. 6.4.
položkového rozpočtu ze dne 5. 11. 2019 – cestovné, doprava lze poskytnutou dotaci použít za
účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 20.000,- Kč.
Hlasování

12 - 0 – 1

9.2. Spolek zdravotně postižených občanů Základní organizace Rohatec
Usnesení č. 9.2/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec Spolku zdravotně postižených občanů Základní organizace
Rohatec, IČ: 71236619, se sídlem Školní 236/3, 696 01 Rohatec, až do výše 130.000,- Kč
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v předloženém znění za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 1. 11.
2019.
Hlasování

13 - 0 - 0

9.3. SKST Rohatec
Usnesení č. 9.3/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec SKST Rohatec, z.s., IČ: 02723999, se sídlem Vinařská 908/3,
696 01 Rohatec, až do výše 80.000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 11. 11. 2019 s tím, že z položky č. 6.1. položkového
rozpočtu ze dne 5. 11. 2019 – propagace, lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady
nákladů této položky do maximální výše 300,- Kč.
Hlasování

13 - 0 - 0

9.4. Klub důchodců Rohatec, z.s.
Usnesení č. 9.4/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec Klubu důchodců Rohatec z.s., IČ: 26571838, se sídlem Školní
236/3, 696 01 Rohatec, až do výše 120.000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 4. 11. 2019.
Hlasování

13 - 0 - 0

9.5. Sbor dobrovolných hasičů Rohatec
Usnesení č. 9.5/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rohatec, IČ: 64479595,
se sídlem Dělnická 1201/3, 696 01 Rohatec, až do výše 134.000,- Kč v předloženém znění za
účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádostech o dotaci ze dne 15. 11. 2019:
a)
Na provozní činnost SDH ve výši 75.000,- Kč (poháry, věcné ceny na závody v požárním
sportu, věcné prostředky požárního sportu, nájemné včetně služeb s ním spojených, letní
táborové soustředění – cestovné, doprava, ubytování, strava) s tím, že z položky č. 6.8.1.
položkového rozpočtu ze dne 5. 11. 2019 – ubytování, strava, lze poskytnutou dotaci použít za
účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 35.000,- Kč
b)
Na pořádání běžeckého závodu „Rohatecká desítka“ ve výši 59.000,- Kč (výdaje
spojené s konáním akce) s tím, že z položky č. 3.5.1. položkového rozpočtu ze dne 5. 11. 2019
– věcné ceny lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální
výše 17.000,- Kč, z položky č. 6.8.1. položkového rozpočtu ze dne 5. 11. 2019 – občerstvení,
strava lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše
15.000,- Kč
Hlasování

13 - 0 - 0
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9.6. Kynologický klub Rohatec
Usnesení č. 9.6/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Rohatec Moravskoslezskému kynologickému svazu, Kynologického klubu
Rohatec, pobočnému spolku, IČ: 22608656, se sídlem Zahradní 1155/4, 696 01 Rohatec, až do
výše celkem 70.000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady výdajů specifikovaných
v žádosti o dotaci ze dne 6. 11. 2019 a to:
a)
neinvestiční dotaci až do výše 35.000,- Kč (drobný dlouhodobý majetek) s tím, že
z položky č. 4.2. položkového rozpočtu ze dne 6. 11. 2019 – posílení zdroje energie lze
poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 15.000,Kč, z položky 4.3. položkového rozpočtu ze dne 6. 11. 2019 – časomíra lze poskytnutou dotaci
použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 20.000,- Kč
b)
investiční dotaci až do výše 35.000,- Kč za účelem úhrady výdajů na vybudování
závlahového systému z položky 4.A.1 položkového rozpočtu ze dne 6. 11. 2019.
Hlasování

13 - 0 - 0

9.7. TJ Slavoj Rohatec
Usnesení č. 9.7/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec pro TJ Slavoj Rohatec z.s., IČ: 47894610, se sídlem Cihelny
1346/21, 696 01 Rohatec, až do výše 650.000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady
nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 18. 11. 2019 s tím, že u položky 3.1. rozpočtu
financování aktivity ze dne 14. 1. 2019 lze dotaci použít minimálně ve výši 50 tis. Kč na ochranné
pomůcky pro děti a mládež.
Hlasování

13 - 0 - 0

9.8. Český svaz včelařů
Usnesení č. 9.8/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Rohatec, IČ:
70418764, se sídlem Za Humny 503/20, 696 01 Rohatec, až do výše 70.000,- Kč v předloženém
znění za účelem úhrady nákladů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 8. 11. 2019 s tím, že
z položky č. 4.1. položkového rozpočtu ze dne 6. 11. 2019 – nákup nové techniky (kotel na vosk),
lze poskytnutou dotaci použít za účelem úhrady nákladů této položky do maximální výše 22.000,Kč.
Hlasování

13 - 0 - 0

9.9. Český zahrádkářský svaz Rohatec
Usnesení č. 9.9/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Rohatec Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Rohatec, IČ:
70835209, se sídlem Baráky 1164/1b, 696 01 Rohatec, až do výše 60.000,- Kč v předloženém
znění za účelem úhrady výdajů specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 18. 11. 2019 a to:
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a)
neinvestiční dotaci až do výše 30.000,- Kč (oblastní výstava vín – propagace, reklama,
skleničky, katalogy, plakáty, pozvánky, ceny) z položky 7.1 položkového rozpočtu ze dne 10. 11.
2019
b)
investiční dotaci až do výše 30.000,- Kč za účelem úhrady výdajů na rekonstrukci
plynového topení v budově Baráky 1B z položky 5.1 položkového rozpočtu ze dne 10. 11. 2019
Hlasování

13 - 0 - 0

9.10. Pěvecký sbor Rohatec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z veřejného zasedání zastupitelstva se vzdálil Ing. Škromach, přítomno je 12 členů
zastupitelstva.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 9.10/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Rohatec Pěveckému sboru Rohatec, z.s., IČ: 22822887, se sídlem Školní
236/3, 696 01 Rohatec, až do výše 52.000,- Kč v předloženém znění za účelem úhrady nákladů
specifikovaných v žádosti o dotaci ze dne 4. 11. 2019.
Hlasování

12 - 0 - 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na veřejné zasedání zastupitelstva se vrátil Ing. Škromach, přítomno je 13 členů zastupitelstva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Strategický plán rozvoje sportu v obci Rohatec na období 2020 - 2026
Usnesení č. 10/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Rohatec na období 2020 –
2026.
Hlasování

12 - 0 - 1

11. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3426/18, 3426/19, 3426/20, 3426/21, 3426/22,
3426/23, 3426/24, 3426/25, vše v k.ú. Rohatec
Usnesení č. 11/1-Z20
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 3426/18 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 31 m2, pozemku parc.č. 3426/19 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 25 m2, pozemku parc.č. 3426/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 13 m2, pozemku parc.č. 3426/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2,
pozemku parc.č. 3426/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, pozemku parc.č.
3426/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2, pozemku parc.č. 3426/24 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 a pozemku parc.č. 3426/25 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 26 m2, vše v k.ú. Rohatec, které byly GP pro rozdělení pozemku č. 253552/2020, vyhotoveným společností Geprostav geodézie, s.r.o., IČ: 29221129, se sídlem Horní
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Plesová 4375, 695 01 Hodonín, odděleny z pozemku parc.č. 3426/1 – ostatní plocha, silnice do
vlastnictví Obce Rohatec, IČ: 00488526, se sídlem Květná 359/1, 696 01 Rohatec.
Hlasování

13 - 0 - 0

____________________________________________________________________________

12. Diskuse
____________________________________________________________________________
13. Závěr
____________________________________________________________________________
Starosta po projednání všech bodů v 18:13 hod. jednání zastupitelstva ukončil.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Blanka Cmolová , v.r.
Ing. Martin Galečka, 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 ověřovateli ověřen a podepsán dne 24. 2. 2020
Zapsala:

Petra Navrátilová
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