Zápis
z 3. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 2. 12. 2014
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Radoslav Němeček
 Vlasta Sedláková
 Jiří Švanyga
Omluveni:
 Ing. Zdeněk Škromach
Přizvaní hosté:
 Ing. Petr Raštica
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 3. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 3. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
všechny členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
jmenoval místostarostu Ing. Letochu.
Program 3. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Zpráva TDI k přestavbě staré ZŠ
3.1 současný stav
3.2 vícepráce na „Adaptaci“
3.3 vyjádření Mgr. Zabadalové k sankcím
4. Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 2015
5. Žádost o vybudování dětského hřiště na Soboňkách
6. Žádost o dotaci na audiovybavení knihovny
7. Plán investic 2015
8. Rozpočet obce 2015
9. Nabídka spolupráce BonverWin a.s.
10. Nájemní smlouva MUDr. Teplá
11. Kácení stromů
12. Smlouva na software pro mzdy
13. Nabídka softwaru Geoportálu
14. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro JSDHO
14.1 rozpočtové opatření č. 10/2014
15. Žádosti xxxxxxxx
16. Žádost o vyjádření k dokumentaci – Cyklostezka Veselí n.M. – Hodonín
17. Informace z MŠ Rohatec
18. Informace ze ZŠ Rohatec
19. Informace z jednání stavební komise
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20. Cenová nabídka na projekt „Chodník ul. Mírová I. část“
21. Zveřejnění záměru prodeje p.č. 3217 – Soboňky, p. xxxxxxxxxxx
22. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – xxxxxxxx
23. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – xxxxxxxx
24. Plán zimní údržby
25. Zřízení kulturně muzejní komise obce
26. Smluvní vztah SYNPRO, s.r.o.
27. Dodatek č. 1 smlouvy na CODEXIS
28. Žádost města Hodonín o dar do tomboly
29. Tříkrálová sbírka, určení místního koordinátora
30. Smlouva na příspěvek z rozpočtu obce 2014 – SKST Rohatec
31. Smlouva na příspěvek z rozpočtu obce 2014 – SZPO Rohatec
32. Kanalizace a komunikace Slovácká
33. Rozvaděč kabelové televize – ul. Slovácká
34. Informace KrÚ k roční zprávě o výsledku finanční kontroly přísp. organizací
35. Reprezentační ples obce
36. Přechod pro chodce na ul. Nové Řádky
37. Veřejná vyhláška na omezení podomního prodeje
38. Diskuze
39. Závěr
Usnesení č. 1/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje program 3. 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 2. schůze Rady obce Rohatec ze dne 18.11.2014 včetně
diskuzních příspěvků a stanovených úkolů.
Usnesení č. 2/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 2. schůze Rady obce Rohatec ze dne 18.11.2014.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Zpráva TDI k přestavbě staré ZŠ
Rada obce byla seznámena se stavem rekonstrukce staré ZŠ. Ing. Raštica informoval o tom,
že ze stavby „Adaptace“ je profinancováno 42 % prostředků a realizovány vícepráce dle
položek 1 až 22.
Usnesení č. 3.1/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci stavu prováděných pracích a míře rozestavěnosti etapy
„Adaptace“.
H: 6 – 0 – 0
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Rada obce byla seznámena s návrhem víceprací v rámci etapy „Adaptace“ dle položek 23 až
39 v celkové výši 331.156,81 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 3.2/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje vícepráce stavby „Adaptace budovy staré školy na objekt občanských
aktivit, Školní 236, Rohatec“ označené pod položkami 23 až 39 v celkové výši
331.156,81 Kč včetně DPH.
H: 6 – 0 – 0
Rada obce projednala vyjádření právničky obce Mgr. Zabadalové v otázce sankcí vůči
dodavateli stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ul. Školní, Rohatec“ za nedodržení
termínu dokončení stavby. Rada považuje vyjádření a doporučení právničky za nedostatečné.
Usnesení č. 3.3/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí vyjádření právničky obce Mgr. Zabadalové v otázce sankcí vůči
dodavateli stavby a ukládá starostovi zadat Mgr. Zabadalové vytvoření dopisu
dodavateli s vyčíslením sankcí dle smluvního vztahu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Žádosti o příspěvky z rozpočtu obce 2015
Radě obce Rohatec byly doručeny žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015 pro
zájmové organizace v obci. Rada projednala jednotlivé žádosti, jejich výši i účel čerpání.
Podrobně budou žádosti projednány na dalším jednání rady v rámci návrhu rozpočtu obce.
Usnesení č. 4/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádosti o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015 pro
 Společnost pro ranou péči ve výši 8 tis. Kč;
 ZO Českého zahrádkářského svazu;
 Tenisový klub Rohatec – Kolonie ve výši 30 tis. Kč;
 SRPŠ při ZŠ Rohatec ve výši 100 tis. Kč;
 Svaz zdravotně postižených občanů ve výši 70 tis. Kč;
 SKST Rohatec ve výši 64 tis. Kč;
 Pěvecký sbor Rohatec ve výši 35 tis. Kč;
 TJ Slavoj Rohatec ve výši 650 tis. Kč;
 DFS Malá chasa z Rohatca na provoz ve výši 25 tis. Kč;
 DFS Malá chasa z Rohatca na folklórní festival ve výši 65 tis. Kč;
 Kynologický klub Rohatec;
 ZO Českého svazu včelařů ve výši 35 tis. Kč;
 Malovaný kraj ve výši 3 tis. Kč;
 ZO Českého svazu chovatelů ve výši 20 tis. Kč.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Žádost o vybudování dětského hřiště na Soboňkách
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Rada byla seznámena s žádostí o vybudování dětského hřiště v části obce Soboňky. Rada
konstatovala, že část obce Soboňky je potřeba řešit v širších souvislostech, zvláště ve vtahu
k vlastnictví komunikace, vybudování kanalizace a další. Rada se bude oblastí Soboněk dále
zabývat.
Usnesení č. 5/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vybudování dětského hřiště v části obce Soboňky a
doporučuje svolat na okrajových částech obce výjezdní jednání rady, jednání u
kulatého stolu s občany.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádost o dotaci na audiovybavení knihovny
Radě obce Rohatec byla ke schválení předložena žádost o dotaci na audiovybavení knihovny
z projektu VISK3 Ministerstva kultury na rok 2015. Byla vypracována předběžná cenová
kalkulace projektu ve výši 63.600 Kč. Dle dotačních podmínek je možné žádat o dotaci ve
výši max. 70 % nákladů. Žádost bude tedy podána na hodnotu 45.000 Kč.
Usnesení č. 6/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje podání žádosti o dotaci na knihovnu a ukládá místostarostovi připravit
veškeré podklady pro podání žádosti.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Plán investic 2015
Rada obce Rohatec byla seznámena se stavem některých rozpracovaných investičních
projektů – rozšíření VO u přístaviště, chodník na ul. Mírová a výběrového řízení na kanalizaci
a komunikaci na ul. Slovácká.
Usnesení č. 7/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o plnění úkolů v rámci plánu investic.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Rozpočet obce 2015
Rada obce Rohatec projednala návrh rozpočtu ve vztahu k podaným žádostem o příspěvek.
Konečný návrh rozpočtu obce bude projednán na příští schůzi rady před jednáním VZZO.
Usnesení č. 8/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 a ukládá starostovi
předložit konečný návrh rozpočtu na dalším jednání rady.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Nabídka spolupráce BonverWin a.s.
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Rada obce Rohatec byla seznámena s nabídkou společnosti BONVER WIN, a.s. provozující
loterie a výherní hrací automaty v obci na spolupráci. Společnost poukazuje na množství
odvedených finančních prostředků do obecního rozpočtu.
Usnesení č. 9/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku společnosti BONVER WIN, a.s. a doporučuje zabývat se do
budoucna možností omezení hazardu v obci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Nájemní smlouva MUDr. Teplá
Starosta informoval o připravení nové nájemní smlouvy na nebytové prostory pro MUDr.
Marii Teplou, zhotovené na její žádost. Konstatoval současně o splnění povinnosti vyvěšení
záměru na úřední desce.
Usnesení č. 10.1/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12. 7. 2005 na osobu MUDr.
Marie Teplá, IČ 47898453.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 10.2/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory pro společnost MUDr. Marie Teplá,
s.r.o. IČ 15527603 za podmínek stanovených v předchozím smluvním vztahu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Kácení stromů
Radě obce Rohatec byla doručena žádost společenství vlastníků U Školky 47 o pokácení
vzrostlého smrku, který zasahuje větvemi do oken celého domu a kořenový systém poškozuje
chodník.
Usnesení č. 11.1/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost společenství vlastníků U Školky 47 o pokácení vzrostlého
smrku a doporučuje starostovi pokácení stromu povolit.
H: 6 – 0 – 0
Radě obce Rohatec byla doručena žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s prosbou o darování
či odprodání kmene stromu, který bude před jejich domem pokácen.
Usnesení č. 11.2/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje odprodej kmene
stromu panu J. Horňákovi za běžnou prodejní cenu palivového dříví přednostně mimo
pořadník zájemců o dříví.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Smlouva na software pro mzdy
Radě obce Rohatec byl předložen návrh licenční smlouvy na pořízení softwaru KEO4 Mzdy
za cenu 23.500,- bez DPH.
Usnesení č. 12/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru KEO4 Mzdy za cenu
23.500,- bez DPH.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Nabídka softwaru Geoportálu
Radě obce Rohatec byla předložena cenová nabídka na rozšíření současné licence na
geografický software Misys. Bylo předloženo variantní řešení s rozšířením na 3 desktopové
licence nebo geoportálová verze přístupná přes internetové prostředí. Geoportálová verze
umožňuje vzdálený přístup a poskytování mapových podkladů i veřejnosti. Dále zaručuje
denní aktualizaci podkladů z katastru nemovitostí.
Usnesení č. 13/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje rozšíření současné licence softwaru Misys na geoportálovou verzi a ukládá
starostovi zajistit návrh smlouvy na rozšíření programu a zahrnout položku do
rozpočtu roku 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro JSDHO
Radě obce Rohatec byl doručen návrh smlouvy o dotaci z Jihomoravského kraje na odbornou
přípravu členů JSDHO.
Usnesení č. 14.1/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o dotaci z Jihomoravského kraje na odbornou přípravu členů
JSDHO a ukládá starostovi zaslání smlouvy na krajský úřad se všemi potřebnými
přílohami.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 14.2/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 ve výši 1.200 Kč v příjmové i výdajové
části pro zapojení dotace z JMK pro JSDHO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Žádosti xxxxxxxxxxxx
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Radě obce Rohatec byly doručeny žádosti xxxxxxxxxx. Rada projednala podnět týkající se
opěrné zdi v ulici Slovácká, alternativní dopravní trasy v době výstavby kanalizace, zvýšení
bezpečnosti provozu v ul. Slovácká a připomínku k novému územnímu plánu obce.
Usnesení č. 15/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádosti xxxxxxxxxx a ukládá Ing. Elšíkovi projednat body na
nejbližším jednání stavební komise.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Žádost o vyjádření k dokumentaci – Cyklostezka Veselí n.M. –
Hodonín
Radě obce Rohatec byla předložena žádost DSO – Obce pro Baťův kanál o vyjádření
k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na akci „Cyklostezka Veselí
nad Moravou-Hodonín, úsek Výklopník Sudoměřice-inundační hráz Morava“. Budoucí
cyklostezka zasahuje částečně do katastru obce Rohatec, bude situována na pozemcích ve
vlastnictví státu a správě Povodí Moravy.
Usnesení č. 16/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost DSO – Obce pro Baťův kanál o vyjádření k projektové
dokumentaci a ukládá Ing. Elšíkovi projednat materiál na nejbližším jednání stavební
komise.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Informace z MŠ Rohatec
Radě obce Rohatec byla doručena žádost MŠ Rohatec o vyřazení rozbitého, zastaralého a
neopravitelného majetku.
Usnesení č. 17.1/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje vyřazení majetku MŠ Rohatec dle přiloženého seznamu.
H: 6 – 0 – 0
Radě obce Rohatec byla doručena informace ředitelky MŠ Rohatec o úspoře dotace na
energie. Rada předpokládá, že k úspoře došlo ve vztahu k zateplení pláště budovy MŠ.
Usnesení č. 17.2/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Rohatec o úspoře dotace na energie a ukládá
Mateřské škole Rohatec vrátit nevyužité prostředky do rozpočtu obce.
H: 6 – 0 – 0
Radě obce Rohatec byla doručena žádost ředitelky MŠ Rohatec o příspěvek z rozpočtu obce
na rok 2015 ve výši 1.472 tisíc Kč.
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Usnesení č. 17.3/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Rohatec o příspěvek z rozpočtu obce.
H: 6 – 0 – 0
Radě obce Rohatec byl předložen plán inventur MŠ Rohatec na rok 2014.
Usnesení č. 17.4/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí plán inventur MŠ Rohatec na rok 2014.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Informace ze ZŠ Rohatec
Radě obce Rohatec byla doručena žádost ředitele ZŠ Rohatec o vyřazení rozbitého,
zastaralého a neopravitelného majetku.
Usnesení č. 18/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje vyřazení majetku ZŠ Rohatec dle přiložených seznamů s tím, že počítačová
technika bude ekologicky zlikvidována na sběrném dvoře obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Informace z jednání stavební komise
Rada obce Rohatec byla seznámena se zápisem z jednání stavební komise.
Usnesení č. 19/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci z jednání stavební komise.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Cenová nabídka na projekt „Chodník ul. Mírová I. část“
Rada obce Rohatec byla seznámena s cenovou nabídkou na projektové práce chodníku na ul.
Mírová.
Usnesení č. 20/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o dodavateli projektové dokumentace na rekonstrukci
chodníku na ul. Mírová na Kolonii Ing. Peteru Štefančíkovi.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Zveřejnění záměru prodeje p.č. 3217 – Soboňky, xxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec projednala žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o zakoupení části pozemku p.č.
3217 o velikosti 3 x 10 metrů v části obce Soboňky. Rada prozkoumala širší souvislosti
dotčených pozemků v dané lokalitě.
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Usnesení č. 21/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxx a nedoporučuje zastupitelstvu schválit
zveřejnění záměru na prodej části pozemku z důvodu přerušení souvislého pruhu
obecního pozemku. Prodej rada nedoporučuje z důvodu možného umístění budoucí
kanalizace. Rada obce ukládá starostovi předložit záměr prodeje na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Zveřejnění záměru prodeje pozemků – xxxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec projednala žádost xxxxxxxxxxx o zakoupení částí pozemku p.č. 3504, p.č.
197 a část parcely č. 254/1 v ul. Slovácká. Rada prozkoumala širší souvislosti dotčených
pozemků v dané lokalitě.
Usnesení č. 22/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxx a doporučuje zastupitelstvu schválit
zveřejnění záměru na prodej částí pozemku p.č. 3504 a p.č. 197. Dále nedoporučuje
schválit zveřejnění záměru na části parcely č. 254/1 z důvodu budované kanalizace a
komunikace. Rada obce ukládá starostovi předložit záměr prodeje na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Zveřejnění záměru prodeje pozemků – xxxxxxxx
Rada obce Rohatec projednala žádost pana xxxxx o zakoupení části pozemku p.č. v části obce
Rohatec - Kolonie. Vzhledem k podání žádosti těsně před jednáním, neměla rada možnost
prozkoumat širší souvislosti dotčených pozemků v dané lokalitě.
Usnesení č. 23/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxx a ukládá starostovi projednat žádost na nejbližším
jednání rady.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Plán zimní údržby
Rada obce Rohatec projednala předložený plán zimní údržby.
Usnesení č. 24/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje plán zimní údržby obce Rohatec a ukládá starostovi oslovit dotčené firmy
pro vyjádření souhlasu s prováděním prací.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Zřízení kulturně muzejní komise obce
Rada obce Rohatec projednala navržené složení sloučené kulturně muzejní komise.
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Usnesení č. 25/03-R2014
Rada obce Rohatec
zřizuje kulturně muzejní komisi a jmenuje pana Luďka Durďáka jejím předsedou,
paní Annu Homolovou, Blanku Fajkusovou, Alenu Okáníkovou, Marii Hovězákovou,
Zdeňku Malou, Kateřinu Svrčkovou, pana Zdeňka Bízu a Ing. Antonína Jaroše jejími
členy.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Smluvní vztah SYNPRO, s.r.o.
Starosta informoval radu obce o nestandardním smluvním vztahu se společností SYNPRO,
s.r.o. Tato společnost zajišťuje pro obec odvoz biologického odpadu – trávy v kontejnerech.
Obec Rohatec nemá se společností uzavřenu žádnou smlouvu. Nebyla dohledána žádná
objednávka. Odvoz trávy měl být zdarma. Přesto byla tato služba v průběhu roku 2014 již
šestkrát fakturována.
Usnesení č. 26/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o službách společnosti SYNPRO, s.r.o. a ukládá starostovi
ukončit spolupráci se společností SYNPRO, s.r.o.
H: 6 – 0 – 0
V 17:40 odešel z jednání Ing. Adamec Ph.D., počet členů rady celkem 5.
Bod programu č. 27 – Dodatek č. 1 na CODEXIS
Radě obce Rohatec byl předložen dodatek č. 1 smlouvy na právní software Codexis.
Dodatkem bude rozšířena licence na přístup k právním předpisům.
Usnesení č. 27/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy na právní software Codexis.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Žádost města Hodonín o dar do tomboly
Radě obce Rohatec byla doručena žádost starostky města Hodonín o dar do tomboly
reprezentačního plesu města.
Usnesení č. 28/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje poskytnutí věcného daru do tomboly městu Hodonín ve výši 1000,- Kč.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Tříkrálová sbírka, určení místního koordinátora
Místostarosta informoval radu obce o termínu konání tříkrálové sbírky. Sbírka se uskuteční
pod záštitou Charity Strážnice dne 10. ledna 2015.
Usnesení č. 29/03-R2014
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Rada obce Rohatec
schvaluje paní Annu Trávníkovou jako místního koordinátora sbírky pro obec
Rohatec.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Smlouva na příspěvek z rozpočtu obce 2014 – SKST Rohatec
Rada obce Rohatec projednala smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014
pro SKST Rohatec, z.s. ve výši 14.000,- Kč.
Usnesení č. 30/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014 pro SKST
Rohatec, z.s. ve výši 14.000,- Kč.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Smlouva na příspěvek z rozpočtu obce 2014 – SZPO Rohatec
Rada obce Rohatec projednala smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014
pro SZPO ZO Rohatec ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 31/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014 pro SZPO ZO
Rohatec ve výši 3.000,- Kč.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Kanalizace a komunikace Slovácká
Místostarosta informoval radu obce o potvrzení Odboru životního prostředí Krajského úřadu
JMK, že žádost obce Rohatec na kanalizaci ul. Slovácká je vedena jako kompletní. V rámci
aktualizace pravidel dotačního titulu k 1.10.2014 je třeba doložit pouze harmonogram akce.
Usnesení č. 32/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o kompletnosti žádosti o dotaci na kanalizaci ul. Slovácká
a ukládá starostovi zajistit zaslání harmonogramu akce na KrÚ JMK.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Rozvaděč kabelové televize – ul. Slovácká
Rada obce Rohatec projednala žádost pana xxxxxxxxxxxx o přesunutí rozvaděče kabelové
televize z důvodu úpravy fasády domu. Radě byla předložena cenová nabídka na plastový
rozvaděč TKR včetně instalace.
Usnesení č. 33/03-R2014
Rada obce Rohatec
schvaluje přesunutí rozvaděče kabelové televize do plastového sloupku a dodávku od
společnosti NOEL s.r.o.
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H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 34 – Informace KrÚ k roční zprávě o výsledku finanční kontroly přísp.
organizací
Místostarosta informoval radu obce o zprávě ředitelky Krajského úřadu JMK JUDr.
Vojáčkové ke zpracování a způsobu předkládání Ročních zpráv o výsledcích finančních
kontrol za rok 2014.
Usnesení č. 34/03-R2014
Rada obce Rohatec
bere na vědomí zprávu ředitelky Krajského úřadu JMK JUDr. Vojáčkové ke
zpracování a způsobu předkládání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol
příspěvkových organizací za rok 2014.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Reprezentační ples obce
Rada obce projednala otázku tomboly na reprezentačním plese obce.
Usnesení č. 35/03-R2014
Rada obce Rohatec
deleguje starostu k pořízení věcných cen do tomboly reprezentačního plesu obce
v hodnotě do 15 tis. Kč.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 36 – Přechod pro chodce na ul. Nové Řádky
Rada obce projednala námět z VZZO na zřízení přechodu pro chodce na ul. Nové Řádky.
Rada projednala možné podoby přechodu i jeho umístění.
Usnesení č. 36/03-R2014
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi prověřit možnosti umístění přechodu pro chodce na ul. Nové Řádky,
možnosti jeho podoby a cenové kalkulace.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 37 – Veřejná vyhláška na omezení podomního prodeje
Rada obce projednala námět z VZZO na schválení veřejně závazné vyhlášky obce na omezení
podomního prodeje v obci. Rada se shodla na tom, že jí nejsou známy negativní dopady
vyhlášky a její zavedení je prověřeno praxí v mnoha dalších obcích.
Usnesení č. 37/03-R2014
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi připravit návrh veřejně závazné vyhlášky obce na omezení
podomního prodeje v obci.
H: 5 – 0 – 0
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Bod programu č. 38 – Diskuze
p. Němeček
- předložil radě cenovou nabídku společnosti Signex na zpomalovací retardéry, která
byla předána Mgr. Králíkovi dne 7. ledna 2013. Možností řešení je několik a pro
konečný návrh je potřeba řešit konkrétní situaci s dopravním expertem – bude řešeno
v jarních měsících.
místostarosta
- informoval o tom, že společnosti RWE byla odeslána odpověď na žádost o nájemní
smlouvy na plynárenské zařízení s nabídkou na odprodej tohoto zařízení.
- seznámil radu o probíhajícím jednání se společností Lesy Horňácko na náhradní
výsadbu stromů. Obec se zavázala k vyčlenění lokality k provedení náhradní výsadby
do poloviny roku 2015.
- informoval o zpracování pasportu – přehledu odpadkových košů v obci a doporučuje,
aby bylo v rozpočtu obce na rok 2015 vyčleněna částka na doplnění odpadkových
košů do lokalit, kde chybí a doplnění odpadkových košů se sáčky na exkrementy
p. Němeček
- informoval o tom, že v okolí skladovací haly na Kolonii je dlouhodobě uložen
rozměrný materiál (novinový stánek, prodejní stánek z fotb. hřiště, majetek p.
Hálky,..), navrhuje odvoz a likvidaci těchto materiálů – bude prověřeno.
Bod programu č. 39 – Závěr
Místostarosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 19:05 hodin.

V Rohatci dne 4.12.2014
Zapsal: Ing. Letocha

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
................................................
starosta obce
Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
.................................................
místostarosta obce
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