Zápis
ze 7. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 31. 3. 2014
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
- Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
- Ing. Vladimír Elšík
- Lenka Hostýnková
- Mgr. Miroslav Králík
- Ing. Alexander Krejčí
- Radek Matěj
- Radoslav Němeček
Zapisovatelka: L. Hostýnková
Omluven: -Ing. Petr Raštica - TDI
Schůze byla zahájena v 15.00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 7. schůze Rady obce
7. schůzi Rady obce Rohatec zahájil starosta Mgr. Miroslav Králík. Konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů Rady. Zápis provede p. Lenka Hostýnková. Zahájení proběhlo na
místě probíhající Adaptace staré ZŠ Rohatec. Tato mimořádná schůzka rady se zabývá pouze
situací na uvedené stavbě.
Program 7. schůze Rady obce Rohatec
1. Zahájení, program 7. schůze Rady obce Rohatec
2. Stav prací projektu Adaptace staré ZŠ – prohlídka na místě za účasti TDI
3. Vyjádření k sanaci spodní stavby a realizaci podlah
4. Vyčlenění prací z projektu revitalizace
5. Delegování pravomoci k přerušení stavby
6. VŘ na organizátora VŘ
7. Závěr
Usnesení č. 1/7-R14
Rada obce Rohatec
s ch v a l u j e program 7. schůze Rady obce Rohatec.
H:7pro-0proti-0zdržel se
Bod programu č. 2 – Stav prací projektu Adaptace staré ZŠ – prohlídka na místě za
účasti TDI
Rada se sešla v budově adaptované staré školy za účasti TDI Ing. Raštici. Z prohlídky
celého objektu vyplynuly následující skutečnosti:

Bod programu č. 3 – Vyjádření k sanaci spodní stavby a realizaci podlah
Usnesení č. 3/7-R14

1

Rada obce Rohatec
s ch v a l u j e řešení vlhkosti spodní stavby Adaptace objektu staré školy Rohatec dle
varianty „A“ – celoplošná sanace spodní stavby včetně realizace podlah dle návrhu
zpracovaného projekční kanceláří PROST Hodonín z března 2014 a podle tohoto návrhu
bude vypracována projektová dokumentace pro realizaci.
H:7pro-0proti-0zdržel se
Bod programu č. 4 – Vyčlenění prací z projektu revitalizace
Usnesení č. 4/7-R14
Rada obce Rohatec
s ch v a l u j e vyčlenění prací uvedených v bodu programu č. 4 z projektu Revitalizace
objektu č. p. 236 ulice Školní, Rohatec, - I. etapa a projekční kancelář Prost zpracuje
projektovou dokumentaci pro realizaci.
H:7pro-0proti-0zdržel se
Bod programu č. 5 – Delegování pravomoci k přerušení stavby
Usnesení č. 5/7-R14
Rada obce Rohatec
s ch v a l u j e delegování pravomoci k přerušení stavby Adaptace objektu staré ZŠ na
starostu obce.
H:7pro-0proti-0zdržel se
Bod programu č. 6 – VŘ na organizátora VŘ
Usnesení č. 6/7-R14
Rada obce Rohatec
s ch v a l u j e zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby výběr subjektu
pro realizaci výběrového řízení na dodavatele staveb dle bodu programu č. 6 a současně
oslovení subjektů uvedených ve stejném bodu programu.
H:7pro-0proti-0zdržel se
Bod programu č. 7 – Závěr
Schůze byla ukončena v 17.00 hodin.
V Rohatci, 1. 4. 2014
Zapsala: L. Hostýnková
................................................
starosta obce
.................................................
místostarostka obce
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