Zápis
z 14. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 4. 5. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Ing. Zdeněk Škromach
 Vlasta Sedláková
 Radoslav Němeček
Omluveni:
 Jiří Švanyga
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:10 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 14. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 14. 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 14. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Smlouva o právu provést stavbu – p. xxxxxx
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – p. xxxxx
5. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Eling CZ, s.r.o.
7. Kanalizace a komunikace Slovácká
8. Žádost o změnu jízdního řádu
9. Vyjádření stavebního úřadu k realizaci ul. Sadová
10. Závěrečný účet Obce Rohatec k 31.12.2014
11. Účetní závěrka Obce Rohatec za rok 2014
12. Mezitímní účetní závěrka Obce Rohatec k 31.3.2015
13. Rozpočtové opatření č. 3-ZO/2015 včetně plnění rozpočtu k 31.3.2015
14. Odměňování neuvolněných členů ZO
15. Dílčí úprava rozpočtu č. 1-R/2015
16. Pravidla pro odpisování majetku příspěvkových organizací obce
17. Návrh na vyřazení nevyužívaného majetku obce
18. Materiály ZŠ Rohatec
 veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2014
 účetní závěrka 2014
 rozdělení hospodářského výsledku
 odpisový plán 2015
 mezitímní závěrka k 31.3.2015
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19. Materiály MŠ Rohatec
 veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2014
 účetní závěrka 2014
 rozdělení hospodářského výsledku
 převod prostředků z rezervního fondu
 odpisový plán 2015
 žádost o změnu závazných ukazatelů
20. Pronájem květinářství – opětovný záměr
21. Hřiště Cihelny
22. Žádost o odprodej obecního pozemku – p. xxxxxxxx
23. Petice občanů – lípy ul. Mírová
24. Dům občanských aktivit (návrh interiéru, zábradlí, provoz)
25. Sportovní areál Rohatec
 dodatek č. 2 smlouvy
26. VŘ – výměna kotle stadion Cihelny
27. Pronájem obloukové haly
28. Sněm Svazu měst a obcí ČR
29. Žádost o půjčku z FRB
30. Žádost o pronájem KD
31. Žádost o pronájem pozemku
32. Přehled investic
33. Smlouva o spolupráci – Dodatek č. 1
34. Úprava komunikace Slovácká
35. Nákup softwaru
36. Smlouva o právu provést stavbu – pí xxxxxxxx
37. Diskuze
38. Závěr
Usnesení č. 1/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 14. 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 13. schůze Rady obce Rohatec ze dne 14. 4. 2015.
Starosta současně informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání.
Usnesení č. 2/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 13. schůze Rady obce Rohatec ze dne 14. 4. 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Smlouva o právu provést stavbu – p. xxxxxxxx
Rada obce byla seznámena s žádostí p. xxxxxxxxxxxxxxx o vyjádření k realizaci kanalizační
přípojky na parcele č. 1358/2 v k.ú. Rohatec a seznámena s návrhem smlouvy o právu provést
stavbu kanalizační přípojky.
Usnesení č. 3.1/14-R2015
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Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxx o vyjádření k realizaci kanalizační
přípojky na parcele č. 1358/2 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 3.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
ukládá starostovi zajistit vyhotovení vzorové smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro účely zřizování přípojek inženýrských sítí.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Smlouva o zřízení věcného břemene – p. xxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele
č. 796/4 v k.ú. Rohatec pro zřízení plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o.
a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Usnesení č. 4/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na parcele č. 796/4 v k.ú. Rohatec pro
zřízení plynárenského zařízení se společností RWE GasNet, s.r.o. a panem
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Rada obce Rohatec byla seznámena s rozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR o
poskytnutí dotace na „Revitalizace objektu č.pop. 236, ul. Školní, Rohatec“ ve výši 163.598,Kč a návrhem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Usnesení č. 5.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí rozhodnutím Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí
dotace na „Revitalizace objektu č.pop. 236, ul. Školní, Rohatec“ ve výši 163.598,- Kč.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 5.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na
„Revitalizace objektu č.pop. 236, ul. Školní, Rohatec“ ve výši 163.598,- Kč.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 5.3/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze
dne 15.4.2015 na „Revitalizace objektu č. pop. 236, ul. Školní, Rohatec“ ve výši
2.781.166,- Kč.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Eling CZ
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na parcele č. 2997/31 v k.ú. Rohatec pro vedení NN se společností E.ON Distribuce,
a.s.
Usnesení č. 6/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele
č. 2997/31 v k.ú. Rohatec pro vedení NN se společností E.ON Distribuce, a.s.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Kanalizace a komunikace Slovácká
Starosta informoval radu obce Rohatec o předání staveniště stavby kanalizace a komunikace
na ul. Slovácká. Dále informoval o nutnosti stabilizace opěrné zdi na konci ulice Slovácká.
Usnesení č. 7/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o předání staveniště stavby kanalizace a komunikace na ul.
Slovácká a informaci o nutnosti stabilizace opěrné zdi na konci ulice Slovácká a
ukládá starostovi zajistit vypracování projektové dokumentace a následné cenové
nabídky dodavatelů prací.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Žádost o změnu jízdního řádu
Starosta seznámil radu obce s žádostí společnosti Forlit a.s. o posunutí odjezdu autobusového
spoje č. 728911 154 od zastávky Rohatec, Maryša o 6 minut z důvodu časové návaznosti na
odpolední směnu zaměstnanců.
Usnesení č. 8/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o posunutí odjezdu autobusového spoje č. 728911 154 od
zastávky Rohatec, Maryša a ukládá místostarostovi oslovit společnost KORDIS JMK,
a.s. s žádostí o projednání změny jízdního řádu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Vyjádření stavebního úřadu k realizaci komunikace - ul. Sadová
Starosta seznámil radu obce s vyjádřením Městského úřadu Hodonín k žádosti o prošetření
stavby komunikace na ulici Sadová.
Usnesení č. 9/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí vyjádření Městského úřadu Hodonín k žádosti o prošetření stavby
komunikace na ulici Sadová a ukládá starostovi opětovně oslovit společnost FCC
STAV s.r.o.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Závěrečný účet Obce Rohatec k 31.12.2014
Starosta seznámil radu obce se závěrečným účtem obce Rohatec k 31.12.2014.
Usnesení č. 10/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí závěrečný účet obce k 31.12.2014 a ukládá starostovi předložit jej
k projednání na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Účetní závěrka Obce Rohatec za rok 2014
Starosta seznámil radu obce s účetní závěrkou Obce Rohatec za rok 2014.
Usnesení č. 11/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí účetní závěrku obce Rohatec sestavenou k 31.12.2014 a ukládá
starostovi předložit ji k projednání na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Mezitímní účetní závěrka Obce Rohatec k 31.3.2015
Rada obce Rohatec byla seznámena s mezitímní účetní závěrkou Obce Rohatec k 31.3.2015.
Usnesení č. 12/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí mezitímní účetní závěrku obce Rohatec sestavenou k 31.3.2015 a
ukládá starostovi předložit ji k projednání na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Rozpočtové opatření č. 3-ZO/2015 včetně plnění rozpočtu k
31.3.2015
Rada obce Rohatec projednala podrobně návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 s návazností
na vývoj investičních i neinvestičních akcí a skutečnosti za I.Q 2015.
Usnesení č. 13/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3-ZO/2015 a ukládá starostovi předložit jej
k projednání na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Odměňování neuvolněných členů ZO
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem úpravy výše odměn za výkon funkce
neuvolněných zastupitelů, členů komisí a výborů dle novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
s účinností od 1.6.2015.
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Usnesení č. 14/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh úpravy výše odměn za výkon funkce neuvolněných zastupitelů,
členů komisí a výborů a ukládá starostovi předložit jej k projednání na nejbližší
VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Dílčí úprava rozpočtu č. 1-R/2015
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem dílčí úpravy rozpočtu č. 1-R/2015.
Usnesení č. 15/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dílčí úpravu rozpočtu č. 1-R/2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Pravidla pro odpisování majetku příspěvkových organizací obce
Starosta seznámil radu obce se zněním metodického pokynu pro příspěvkové organizace obce
Rohatec - Pravidla pro odpisování majetku příspěvkových organizací obce.
Usnesení č. 16/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje Pravidla pro odpisování majetku příspěvkových organizací obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Návrh na vyřazení nevyužívaného majetku obce
Starosta seznámil radu obce s návrhem na vyřazení z majetku neplatných licencí
nevyužívaných počítačových programů.
Usnesení č. 17.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje vyřazení neplatných licencí nevyužívaných počítačových programů z
majetku obce v celkové hodnotě 49.088,- Kč.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem na vyřazení Amalgamátoru z majetku obce.
Usnesení č. 17.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje vyřazení Amalgamátoru z majetku obce v celkové hodnotě 18.100,- Kč.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Materiály ZŠ Rohatec
Starosta seznámil radu obce s výsledky veřejnoprávní kontroly hospodaření ZŠ Rohatec
vykonané ve dnech 23. a 24.3.2015.
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Usnesení č. 18.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly hospodaření ZŠ Rohatec vykonané
ve dnech 23. a 24.3.2015 popsané v Protokolu o kontrole ze dne 25.3.2015.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s řádnou účetní závěrkou Základní školy Rohatec, příspěvková
organizace sestavenou ke dni 31.12.2014.
Usnesení č. 18.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje řádnou účetní závěrku Základní školy Rohatec, příspěvková organizace
sestavenou ke dni 31.12.2014.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem ředitele školy na rozdělení hospodářského výsledku
ZŠ Rohatec za rok 2014.
Usnesení č. 18.3/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Rohatec za rok 2014:
 do fondu odměn ve výši
33.331,45 Kč
 do rezervního fondu ve výši
22.220,97 Kč
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem odpisového plánu ZŠ Rohatec na rok 2015.
Usnesení č. 18.4/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje odpisový plán ZŠ Rohatec na rok 2015 v celkové výši 2.095.632,- Kč.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s účetní závěrkou ZŠ Rohatec k 31.3.2015.
Usnesení č. 18.5/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí účetní závěrku ZŠ Rohatec k 31.3.2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Materiály MŠ Rohatec
Starosta seznámil radu obce s výsledky veřejnoprávní kontroly hospodaření MŠ Rohatec
vykonané ve dnech 30. a 31.3.2015.
Usnesení č. 19.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
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bere na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly hospodaření ZŠ Rohatec vykonané
ve dnech 30. a 31.3.2015 popsané v Protokolu o kontrole ze dne 7.4.2015.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s řádnou účetní závěrkou Mateřské školy Rohatec, příspěvková
organizace sestavenou ke dni 31.12.2014.
Usnesení č. 19.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje řádnou účetní závěrku Mateřské školy Rohatec, příspěvková organizace
sestavenou ke dni 31.12.2014.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem ředitelky školy na rozdělení hospodářského výsledku
MŠ Rohatec za rok 2014.
Usnesení č. 19.3/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Rohatec za rok 2014:
 do rezervního fondu ve výši
32.188,29 Kč
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem ředitelky MŠ na převod finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic ve výši 40 tis. Kč na financování údržby a oprav
majetku MŠ.
Usnesení č. 19.4/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši
40 tis. Kč na financování údržby a oprav majetku MŠ, který používá pro svou činnost.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem odpisového plánu MŠ Rohatec na rok 2015.
Usnesení č. 19.5/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje odpisový plán MŠ Rohatec na rok 2015 v celkové výši 242.291,- Kč.
H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s návrhem změny č. 1 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015
pro MŠ Rohatec.
Usnesení č. 19.6/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje změnu č. 1 závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 pro MŠ Rohatec.
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H: 6 – 0 – 0
Starosta seznámil radu obce s účetní závěrkou MŠ Rohatec k 31.3.2015.
Usnesení č. 19.7/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí účetní závěrku MŠ Rohatec k 31.3.2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Pronájem květinářství – opětovný záměr
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostmi o pronájem květinářství na autobusové
zastávce v obci. Rada se shodla na opětovném vyhlášení záměru a způsobu doručení žádosti
včetně výše nabídnuté ceny.
Usnesení č. 20/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje opětovné zveřejnění záměru na pronájem části objektu č.p. 928 za účelem
provozování květinářství.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Hřiště Cihelny
Rada obce Rohatec byla informována o přípravných krocích pro podání určovací žaloby na
vlastnictví sporných pozemků parc. č. 44/5 a 44/10 v k.ú. Rohatec.
Usnesení č. 21.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o přípravných krocích pro podání určovací žaloby na
vlastnictví sporných pozemků parc. č. 44/5 a 44/10 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Rada obce Rohatec byla seznámena s předběžným rozpočtem na stavební práce spojené
s možným přesunem tréninkového fotbalového hřiště mimo pozemek parc. č. 3823.
Usnesení č. 21.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o předběžném rozpočtu na stavební práce spojené
s možným přesunem tréninkového fotbalového hřiště mimo pozemek parc. č. 3823 a
ukládá starostovi zajistit dopřesnění rozpočtu stavebních prací a zařadit tento bod
k jednání na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Žádost o odprodej obecního pozemku – p. xxxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí pana xxxxxxxxxxxxx o koupi části obecního
pozemku parc. č. 47/1 v k.ú. Rohatec o výměře 408 m2, který v současné době užívá. Dle
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geodetického zaměření skutečného stavu záboru pozemku ze dne 16.3.2015 činí užívaná část
pozemku parc. č. 47/1 výměru 517 m2. Rada obce nedoporučuje odprodej pozemku.
Usnesení č. 22/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxxx o koupi části obecního pozemku parc.
č. 47/1 v k.ú. Rohatec, který v současné době užívá a ukládá starostovi předložit
záměr prodeje části pozemku na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Petice občanů – lípy ul. Mírová
Rada obce Rohatec byla seznámena se zněním Petice za respekt pro staré lípy v ulici Mírová
v obci Rohatec předložený petičním výborem dne 27.4.2015.
Místostarosta informoval radu obce o provedené kontrole České inspekce životního prostředí
(dále jen ČIŽP) na základě podnětu ve věci pokácení lípy na soukromém pozemku pana
xxxxxxxx v k.ú. Rohatec. ČIŽP vyhodnotila rozhodnutí úřadu jako právně správné, se všemi
náležitostmi a dobře zpracovaným odůvodněním. Na základě kontroly ČIŽP konstatuje, že
pokácením lípy na pozemku p.č. 2481/11, k.ú. Rohatec, nedošlo k porušení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Usnesení č. 23.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí Petici za respekt pro staré lípy v ulici Mírová v obci Rohatec
předložený petičním výborem dne 27.4.2015 a ukládá starostovi předložit petici
k projednání na nejbližším jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o provedené kontrole České inspekce životního prostředí
na základě podnětu ve věci pokácení lípy na soukromém pozemku pana xxxxxx v k.ú.
Rohatec a o jejím výsledku.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Dům občanských aktivit (návrh interiéru, zábradlí, provoz)
Starosta informoval radu obce o současném stavu prací na poslední etapě rekonstrukce staré
ZŠ na Dům občanských aktivit. Současně představil návrh rozložení interiéru knihovny
včetně vizualizace.
Usnesení č. 24.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o současném stavu prací na poslední etapě rekonstrukce
staré ZŠ na Dům občanských aktivit a schvaluje rozložení interiéru knihovny včetně
vizualizace. Rada dále ukládá místostarostovi připravit zadávací podmínky pro
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vybavení interiéru.
H: 6 – 0 – 0
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Usnesení č. 24.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje výměnu stávajícího nevyhovujícího zábradlí na vedlejším schodišti za nové,
opravu stávajícího zábradlí na hlavním schodišti a ukládá starostovi zajistit cenové
nabídky na dodavatele zábradlí.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Sportovní areál Rohatec
Rada obce Rohatec byla seznámena se současným stavem prací na sportovním areálu u ZŠ.
Rada dále projednala předpokládaný termín dokončení stavby a předběžný seznam úprav
projektu. Rada se zabývala termínem uvedení areálu do provozu.
Usnesení č. 25/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o současném stavu prací na sportovním areálu u ZŠ,
předpokládaný termín dokončení stavby a termín uvedení areálu do provozu v druhé
polovině června.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – VŘ – výměna kotle stadion Cihelny
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
výměnu kotle a úpravu komína na stadionu Cihelny a výběru nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č. 26.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
výměnu kotle a úpravu komína na stadionu Cihelny a výběru dodavatele Jaroslav
Boráň, Slavičín.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 26.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodavatele na výměnu kotle a úpravu komína na stadionu Cihelny firmu
Jaroslav Boráň, Slavičín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Pronájem obloukové haly
Starosta informoval radu obce Rohatec o žádosti firmy Zemský Rohatec, s.r.o. o pronájem
části nebytového prostoru v objektu na pozemku parc. č. 2773/2 - obloukové haly na Kolonii.
Usnesení č. 27/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje záměr pronájmu části nebytového prostoru v objektu na pozemku parc. č.
2773/2 - obloukové haly na Kolonii.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Sněm Svazu měst a obcí ČR
Starosta informoval radu obce Rohatec o XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se bude
konat dne 21. a 22. 5. 2015 v Olomouci.
Usnesení č. 28/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se bude konat
dne 21. a 22. 5. 2015 v Olomouci a deleguje starostu obce Rohatec k účasti na tomto
sněmu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Žádost o půjčku z FRB
Starosta informoval radu obce Rohatec o žádosti pana xxxxxxx o poskytnutí zápůjčky
z účelového Fondu rozvoje bydlení.
Usnesení č. 29/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o žádosti pana xxxxxx o poskytnutí zápůjčky z účelového
Fondu rozvoje bydlení a doporučuje žádost komisi ke schválení.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Žádost o pronájem KD
Starosta informoval radu obce Rohatec o žádosti pana xxxxxxxxxx o pronájem KD Rohatec
za účelem varietního představení.
Usnesení č. 30/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec za účelem varietního představení pro pana xxxxxxx
xxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Žádost o pronájem pozemku
Starosta informoval radu obce Rohatec o žádosti pana xxxxxxxxxx o dlouhodobý pronájem
části pozemku parc.č. 3536 u řeky Moravy za účelem rekreace.
Usnesení č. 31/14-R2015
Rada obce Rohatec
neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3536 v k.ú. Rohatec za účelem
rekreace a rybolovu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Přehled investic
Rada obce Rohatec projednala přehled nejvýznamnějších investic obce v roce 2015 se stavem
k 30.4.2015 v návaznosti na rozpočet obce a předpokládané termíny realizací.
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Usnesení č. 32/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí přehled nejvýznamnějších investic obce v roce 2015 se stavem k
30.4.2015 a ukládá starostovi předložit přehled investic na nejbližším jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Smlouva o spolupráci – Dodatek č. 1
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci se
společností Dimatex CS, spol. s r.o., kterým se navyšuje počet kontejnerů na sběr textilu
v obci ze 2 na 3 ks.
Usnesení č. 33/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci se společností Dimatex CS, spol. s r.o.,
kterým se navyšuje počet kontejnerů na sběr textilu v obci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 34 – Úprava komunikace Slovácká
Rada obce Rohatec byla seznámena s požadavkem občanů ulice Slovácká – levá část o úpravu
komunikace před domy č.p. 49 až 61.
Usnesení č. 34/14-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí požadavek občanů ulice Slovácká – levá část o úpravu komunikace
před domy č.p. 49 až 61 a ukládá stavební komisi projednat návrh řešení úpravy
komunikace v této části.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Nákup softwaru
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem na pořízení softwaru pro tvorbu předběžných
kalkulací stavebních prací a jiných dodávek pro potřeby plánování investic či oprav.
Usnesení č. 35/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pořízení softwaru pro tvorbu předběžných kalkulací stavebních prací a
jiných dodávek pro potřeby plánování investic či oprav.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 36 – Smlouva o právu provést stavbu – pí xxxxxxxxxx
Rada obce byla seznámena s žádostí paní xxxxxxxxxxxxxxx o vyjádření k realizaci
vodovodní přípojky na parcele č. 732/2 v k.ú. Rohatec a seznámena s návrhem smlouvy o
právu provést stavbu vodovodní přípojky.
Usnesení č. 36.1/14-R2015
Rada obce Rohatec
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bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxx o vyjádření k realizaci vodovodní přípojky
na parcele č. 732/2 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 36.2/14-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o právu provést stavbu pro paní xxxxxxxxxxx na vodovodní
přípojku na parcele č. 754 v k.ú. Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 37 – Diskuze
starosta
- informoval radu o sloučení žádostí o odkup pozemků parc.č. 40 a parc.č. 43/1 v k.ú.
Rohatec ze strany Lesní správy Strážnice do jednoho spisu
- informoval radu, že prázdninový provoz MŠ Rohatec bude od 1.7. do 17.7.2015
- seznámil radu s tím, že byly zaevidovány žádosti obce o dotace z OPŽP na přírodní
hřiště v MŠ a zateplení zdravotního střediska na Kolonii
- informoval radu o tom, že v měsíci květnu proběhne nátěr přechodů pro chodce
místostarosta
- informoval radu o schválení dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na vybavení
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
- pozval radu obce na 22. ročník běžeckého závodu Rohatecká desítka, který se koná
v pátek 8. května
Bod programu č. 38 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 20:20 hodin.
V Rohatci dne 6. 5. 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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