Zápis
z 10. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 2. 3. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Vlasta Sedláková
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 10. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 10. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zápisem byl
pověřen starosta.
Program 10. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Hřiště Cihelny
4. Vícepráce – Revitalizace ZŠ
5. Dotace na odpadové hospodářství
6. Dotace na veřejnou zeleň
7. Dotace na úpravu hřiště MŠ
8. Dotace na kanalizaci ul. Slovácká
9. Autorský dozor – Kanalizace a komunikace Slovácká
10. VŘ na TDI – Kanalizace a komunikace Slovácká
11. Zadávací dokumentace na VŘ – sada na opravu MK
12. Výběr dodavatele PD na běžeckou dráhu hasiči
13. Duplicita vlastnictví pozemků na Kolonii
14. Stanovy svazku obcí – Obce pro Baťův kanál
15. Žádost o pronájem KD
16. Žádost o dotaci – Okresní sdružení ČSU Hodonín
17. Žádost o dotaci – OO SONS Kyjov
18. Žádost o souhlas ke kácení - RWE
19. Žádost o souhlas ke kácení č.p. 777
20. Objekt stávající knihovny
21. Výpověď z nájmu nebyt. prostor
22. Obnova serveru OÚ Rohatec
23. Zapojení do akce na podporu Tibetu
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24. Přechod pro chodce a snížení rychlosti u pošty
25. Hudební produkce – hody 2015
26. Fasáda domu č. pop. 236 „Stará škola“
27. Žádost o podání cenové nabídky kácení stromů
28. Dovybavení sběrného dvora – žádost na OPŽP
29. Žádost o zapůjčení párty stanů a lavicových setů – Malá chasa
30. Revitalizace zdravotního střediska Kolonie – žádost OPŽP
31. Diskuze
32. Závěr
Usnesení č. 1/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 10. 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 9. schůze Rady obce Rohatec ze dne 9. 2. 2015.
Starosta současně informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 9. schůze Rady obce Rohatec ze dne 9. 2. 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Hřiště Cihelny
Rada obce byla seznámena se situací nebezpečných stromů ve sportovním areálu fotbalového
hřiště. Většina stromů je díky dlouhodobě zanedbávané péči ve špatném stavu, několik z nich
přímo ohrožuje majetek obce.
Usnesení č. 3/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o nebezpečných stromech ve sportovním areálu a ukládá
starostovi zajistit prověření znalcem a povolení ke kácení dle výsledků odborného
posouzení.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Vícepráce – Revitalizace ZŠ
Starosta informoval radu obce o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace objektu č. pop.
236, ulice Školní, Rohatec“. Obsahem dodatku je navýšení ceny díla o tzv. více-méněpráce
vyvstávající ze zápisů kontrolních dnů.
Usnesení č. 4/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace objektu č.
pop. 236, ulice Školní, Rohatec“ doporučuje zastupitelstvu tento dodatek schválit a
ukládá starostovi předložit tento dodatek na nejbližším VZZ.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 5 – Dotace na odpadové hospodářství
Rada obce Rohatec byla seznámena možností žádat dotační prostředky na dovybavení
sběrných dvorů z OPŽP. Starosta ji informoval o výběru zpracovatele žádosti, kterou obec
Rohatec do tohoto dotačního titulu podá.
Usnesení č. 5/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o výběru zpracovatele žádosti do OPŽP na dovybavení
sběrného dvoru a sběrného místa v Rohatci, a rozsahu požadovaného vybavení,
zároveň ukládá starostovi zařadit rozpočtovým opatřením potřebné finanční
prostředky do rozpočtu obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Dotace na veřejnou zeleň
Rada obce Rohatec byla seznámena s nevyhovujícím stavem okolního terénu u dětského
hřiště u KD. Ten se postupně uváží a mísí se s kačírkem tvořící dopadové plochy. Přímo na
místě byl projednán s projektanty již zpracovaný návrh z roku 2013 řešící výsadbu zeleně,
úpravu svahu i problém s kačírkem.
Usnesení č. 6/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o stavu dětského hřiště u KD a ukládá starostovi projednat
umístění boční branky se stavebním úřadem, a společně s projektanty zapracovat
požadované změny.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Dotace na úpravu hřiště MŠ
Starosta informoval radu o možnosti čerpání dotace z OPŽP na vybudování přírodního hřiště,
navrhl rozšíření plochy dětského hřiště MŠ o sousední pozemky.
Usnesení č. 7/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci dotaci na vybudování přírodního hřiště v MŠ, a ukládá
starostovi zajistit projektanta, zpracovatele žádosti, projednat se sousedy možný odkup
pozemků obcí a žádost v řádném termínu podat.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Dotace na kanalizaci ul. Slovácká
Starosta seznámil radu obce s rozhodnutím Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne
19. 2. 2015, které usnesením 1664/15/Z 15 schválilo poskytnutí dotace na realizaci části
projektu „Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec“ mimo dešťovou kanalizaci. A předložil Radě
ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
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Usnesení č. 8.1/10-R2015
Rada obce Rohatec
na základě delegace usnesením VZZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje a ukládá starostovi provést potřebné úpravy
v rozpočtovém opatření.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Autorský dozor – Kanalizace a komunikace Slovácká
Starosta seznámil radu obce s návrhy smluv na výkon autorského dozoru na akci kanalizace,
komunikace a úprava sklepů v ulici Slovácká
Usnesení č. 9.1/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru na akci Kanalizace v ulici
Slovácká s Ing. Karlem Vaštíkem, Vnorovy.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 9.2/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu na výkon autorského dozoru na stavbě rekonstrukce místní
komunikace ulice Slovácká s Ing. Peterem Štefančíkem, Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 9.3/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje příkazní smlouvu pro výkon autorského dozoru při realizaci akce „úprava
sklepů pro komunikaci Slovácká, Rohatec“ s firmou JAPRO-PROJEKT, spol. s r.o.,
Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – VŘ na TDI – Kanalizace a komunikace Slovácká
Starosta informoval radu obce o potřebě zajištění TDI pro investiční akci kanalizace a
komunikace Slovácká.
Usnesení č. 10/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje žádost o podání cenové nabídky k zajištění technického dozoru investora a
investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě a ukládá starostovi oslovit tři potenciální
uchazeče.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Zadávací dokumentace na VŘ – sada na opravu MK
Radě obce byla předložena zadávací dokumentace na výběrové řízení na dodavatele stavební
techniky – sada na opravu asfaltových povrchů komunikací na bázi infrazáření.
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Usnesení č. 11/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zadávací dokumentaci pro výzvu více zájemcům na dodavatele sady na
opravu asfaltových povrchů komunikací – infrazářiče, a ukládá starostovi oslovit
zájemce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Výběr dodavatele PD na běžeckou dráhu hasiči
Rada obce Rohatec byla seznámena s nabídkami na projektové dokumentace na vybudování
tréninkové dráhy a plochy pro hasiče.
Usnesení č. 12/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o výběru zhotovitele projektové dokumentace tréninkové
plochy pro hasiče.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Duplicita vlastnictví pozemků na Kolonii
Rada obce Rohatec byla informována o soudním sporu, který vede obec Rohatec a
xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci duplicitního vlastnictví pozemku p.č. xxxxx kú Rohatec. Kdy
v současné chvíli je spor u Krajského soudu.
Usnesení č. 13/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o duplicitním vlastnictví pozemku p.č.xxxxxx kú Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Stanovy svazku obcí – Obce pro Baťův kanál
Rada obce Rohatec byla seznámena se změnami stanov svazku obcí - Obce pro Baťův kanál,
které se upravovaly v návaznosti na změny legislativy.
Usnesení č. 14/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o změnách ve stanovách svazku obcí – Obce pro Baťův
kanál a ukládá starostovi předložit je ve vhodném termínu ke schválení na VZZ.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Žádost o pronájem KD
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostmi o pronájem kulturních domů, jak na Kolonii
tak v obci, jednalo se o žádosti Spolku rodičů a přátel školy, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxx, pana xxxx, pana xxxxxx, xxxxxxxx a pana xxxxxxx
Usnesení č. 15/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájmy kulturních domů v termínech i časech dle podaných žádostí,
jmenovitě Spolku rodičů a přátel školy, z.s.; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Žádost o dotaci – Okresní sdružení ČSU Hodonín
Rada obce Rohatec projednala žádost Okresního sdružení ČUS Hodonín týkající se poskytnutí
finančního daru na propagaci a činnost této organizace. Rada obce také zhodnotila dotace,
které již z rozpočtu obce do sportu obec Rohatec přispívá.
Usnesení č. 16/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o finanční dar Okresního sdružení ČUS.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Žádost o dotaci – OO SONS Kyjov
Rada obce Rohatec projednala žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých se
sídlem v Kyjově o poskytnutí finanční podpory.
Usnesení č. 17/10-R2015
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi zajistit potřebné informace týkající se fungování organizace SONS a
jejich financování v rámci podpory sociálních služeb na ORP Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Žádost o souhlas ke kácení - RWE
Radě obce Rohatec byla předložena žádost RWE Distribuční služby, s.r.o. ke kácení dřevin,
jedná se o tři ořešáky, které se nacházejí v pracovním pruhu nadzemního přechodu VTL
Rohatec na parcele 3536 v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 18/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost RWE Distribuční služby, obec Rohatec souhlasí s povolením
kácení 3 ks dřevin na pozemku parc. Č. 3536 k.ú. Rohatec za účelem realizace stavby
„Reko VTL Rohatec – nadzemní přechod“ s podmínkou, že kácení je možno
realizovat po nabytí právní moci stavebního povolení stavby nazvané „Reko VTL
Rohatec – nadzemní přechod“.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Žádost o souhlas ke kácení č.p. 777
Radě obce Rohatec byl předložen požadavek občanů bydlících U Školky 777/52, kteří žádají
o pokácení stromů před jejich bytovým domem, z důvodů narušování statiky.
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Usnesení č. 19/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí požadavek občanů na kácení stromu v místě před bytovým domem U
Školky 777/52 a ukládá stavební komisi prověřit popsanou situaci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Objekt stávající knihovny
Rada obce Rohatec byla seznámena s dotazem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z ulice Mírová, kteří
projevili zájem o objekt obecní knihovny.
Usnesení č. 20/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí dotaz ohledně situace se stěhováním obecní knihovny ukládá
stavební komisi zkontrolovat tento objekt a přilehlé pozemky a stavení. Dále ukládá
starostovi předložit na jednání VZZ bod týkající se budoucího využití této stavby a
pozemků.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Výpověď z nájmu nebyt. prostor
Rada obce Rohatec byla seznámena s výpovědí nájmu z prostor sloužících k podnikání
v autobusové zastávce u kostela – květinářství Marcel Koupý. Nájem skončí ke
dni 31. 5. 2015.
Usnesení č. 21/10-R2015
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi zajistit vypsání záměru pronájmu prostoru k podnikání v autobusové
zastávce za účelem provozování květinářství.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Obnova serveru OÚ Rohatec
Rada obce Rohatec byla informována o situaci týkající se softwarového a hardwarového
vybavení serveru OÚ, dle odborného názoru je potřeba zprovoznit řízenou ventilaci prostor
serveru a tento oddělit od zbývající části místnosti archivu příčkou a tím zajistit stálou teplotu
a nižší prašnost, které dnes výrazně poškozují a snižují životnost celého serveru, který také
nutně potřebuje obnovit. Rada byla také seznámena s možností přejít na serveru na operační
systém Linux a jeho výhody, a také o možnosti přejít na Codexis Cloud, kdy již nebude
potřeba mít kompletní instalace a aktualizace v každém PC, ale na vzdáleném přístupu.
Usnesení č. 22/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o potřebách servrovny a stavu softwarového vybavení a
ukládá místostarostovi zajistit předběžnou kalkulaci k provedení navržených úprav.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 23 – Zapojení do akce na podporu Tibetu
Rada obce Rohatec projednala žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Bylo prodiskutováno, že se bude pokračovat ve stavu minulých let a k této
kampani se obec Rohatec nepřipojí.
Usnesení č. 23/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Přechod pro chodce a snížení rychlosti u pošty
Rada obce Rohatec byla seznámena se situací a požadavky občanů na vybudování přechodu
pro chodce u pošty a ke snížení rychlosti v lokalitě kolem Obecního úřadu. Byly diskutovány
požadavky z oblasti bezpečnosti a dopravní policie.
Usnesení č. 24/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí požadavek na vybudování přechodu a snížení rychlosti před Obecním
úřadem a ukládá místostarostovi prověřit možnost zřízení přechodu s dopravním
inženýrem.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Hudební produkce – hody 2015
Rada obce Rohatec projednala hudební produkci pro hody 2015, a nabídku dechové hudby
Vlkošáci.
Usnesení č. 25/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o hudební produkci s dechovou hudbou Vlkošáci na hody v obci
Rohatec pro rok 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Fasáda objektu č. pop. 236 „Stará škola“
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhy fasády staré ZŠ, byla jí předložena varianta,
která přihlíží k historickému rázu budovy s akcentem na původní vzhled školy v padesátých
letech.
Usnesení č. 26/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí novou variantu č. 3 vzhledu fasády „Staré školy“, revokuje usnesení
č. 5/09-R2015 a schvaluje předloženou variantu č. 3 reflektující historickou fasádu
budovy.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 27 – Žádost o podání cenové nabídky kácení stromů
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o podání cenových nabídek na kácení stromů
v areálu sběrného dvora.
Usnesení č. 27/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje žádost o podání cenových nabídek ukládá starostovi oslovit dodavatele
těchto služeb k předložení jejich cenových nabídek pro zajištění této akce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Dovybavení sběrného dvora – žádost na OPŽP
Rada obce Rohatec byla seznámena s výběrem zpracovatele žádosti na dovybavení sběrného
dvora a sběrného místa, která bude podána na OPŽP.
Usnesení č. 28/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o zpracovateli a obsahu žádosti na dovybavení sběrného
dvora a sběrného místa v Rohatci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Žádost o zapůjčení párty stanů a lavicových setů – Malá chasa
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí Malé chasy o zapůjčení párty stanů a lavicových
setů pro konání dětského folklorního festivalu.
Usnesení č. 29/10-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zapůjčení párty stanů a skládacích lavicových setů pro akci 2. Ročník
Dětského folklórního festivalu Rohatec 2015, který se uskuteční 20.6.2015, zdarma.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Revitalizace zdravotního střediska Kolonie – žádost OPŽP
Rada obce Rohatec byla informována o zpracovateli žádosti na revitalizaci zdravotního
střediska na Kolonii, která bude podána do dotačního titulu OPŽP.
Usnesení č. 30/10-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o zpracovateli žádosti revitalizace zdravotního střediska na
Kolonii a jejím podání do dotačního titulu OPŽP.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 31 – Diskuze
Němeček
- požadavek na očka a háčky na bránu na hřbitov – zajistíme
- potřeba novelizovat obecně závaznou vyhlášku o odpadech
- je vhodné učinit pořádek na sběrném místě na Kolonii (šrot, novinové stánky atd.)
Sedláková
- k přechodu u zlatnictví Lábadi zajisti v čase od 7:30 do 8:00 obecního pracovníka ve
vestě, jelikož řidiči nechtějí dětem zastavovat
Bod programu č. 32 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 19:45 hodin.
V Rohatci dne 4. 3. 2015
Zapsal: Dr. Adamec

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
starosta obce

Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
místostarosta obce
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