Zápis
z 9. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 9. 2. 2015
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
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 9. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 7. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Dva členové
rady dorazí později. Zapisovatelem jmenoval místostarostu Ing. Letochu.
Program 9. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Prodloužení vodovodu K Olšičkám
4. Informace v kabel. televizi a rozhlase
5. Návrh fasády staré ZŠ
6. Úprava dětského hřiště u KD
7. Znalecký posudek na topoly u SDO
8. Hřiště Cihelny
9. Žádost o příspěvek centru Fénix
10. Pozemky pod parkovištěm Candy
11. Dodatek smlouvy s Českou poštou
12. Dotace na digitalizaci obecního rozhlasu
13. Dotace na odpadové hospodářství
14. Dotace na veřejnou zeleň – projekty
15. Nabídka na posypové zařízení
16. Nabídka finančních služeb Sberbank
17. Smlouva na Geoportál GEPRO
18. Podněty občanů – hřbitov
19. Podněty občanů – přechody
20. Požární zbrojnice
21. Žádost o pronájem haly
22. Změna servisní firmy pro software obce KEO
23. Smlouvy na poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce
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24. VŘ kanalizace a komunikace ul. Slovácká
(výzva, zadávací dokumentace, seznam firem, jmenování členů komise)
25. Organizátor VŘ kanalizace a chodník ul. Mírová
26. Dodavatel na PD – přechody Hodonínská
27. Žádost o dar Nemocnici Hodonín
28. Rozpočtové opatření č.1/2015
29. VŘ na investiční úvěr
30. Žádost o vyjádření k PD
31. Nabídka hudby na Hody 2015
32. Žádost xxxxxxxxxxxx
33. Pozemky Kolonie
34. Knihovna Hodonín – smlouva
35. Žádost o pronájem KD
36. Žádost o odstranění stromů
37. Elektronické aukce
38. Probační a mediační služba – VPP
39. Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
40. Úprava serveru v MŠ
41. Úprava vysílání infokanálu
42. Diskuze
43. Závěr
Usnesení č. 1/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 9. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 5 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Kontrola zápisu z jednání rady obce
Rada obce provedla kontrolu zápisu z 8. schůze Rady obce Rohatec ze dne 30.1.2015.
Starosta současně informoval radu o stavu probíhajících prací na budově staré ZŠ.
Usnesení č. 2/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 8. schůze Rady obce Rohatec ze dne 30.1.2015.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Prodloužení vodovodu K Olšičkám
Rada obce byla seznámena se stanoviskem VaK Hodonín, a.s., které souhlasí s prodloužením
vodovodní sítě v ulici K Olšičkám bez zokruhování.
Usnesení č. 3/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí stanovisko VaK Hodonín, a.s., které souhlasí s prodloužením
vodovodní sítě v ulici K Olšičkám bez zokruhování a ukládá starostovi zahrnout
výstavbu vodovodu v této lokalitě do plánu investic na rok 2016.
H: 5 – 0 – 0
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Bod programu č. 4 – Informace v kabel. televizi a rozhlase
Místostarosta informoval radu obce o požadavku občanů na poskytování informací, které jsou
hlášeny v rozhlase také prostřednictvím internetových stránek obce.
Dále informoval o tom, že bude provedeno zaškolení obsluhy místního rozhlasu pro
zkvalitnění rozhlasového vysílání s možností předchozí nahrávky relace a následného
pouštění ze záznamu.
Usnesení č. 4/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o požadavku občanů na poskytování informací pomocí
rozhlasu a internetových stránek a ukládá místostarostovi prověřit tuto možnost.
H: 5 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Návrh fasády staré ZŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena s původním návrhem vzhledu fasády rekonstruované
budovy staré ZŠ a novou variantou č. 2.
Usnesení č. 5/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh vzhledu fasády rekonstruované budovy staré ZŠ, variantu č. 1 a
variantu č. 2 a schvaluje variantu č. 2 – bez kruhového zobrazení kolem hlavního
vchodu a v barvách blížících se vzhledu budovy obecního úřadu.
H: 5 – 0 – 0
Na jednání rady se dostavila paní Vlasta Sedláková, aktuálně je přítomno 6 členů rady.
Bod programu č. 6 – Úprava dětského hřiště u KD
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. Pro
zpevnění ploch byla předložena nabídka zatravňovací rohože.
Usnesení č. 6/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o stavu dětského hřiště u KD a ukládá stavební komisi
zjistit skutečný stav místním šetřením a předložit návrh komplexního řešení včetně
vybudování nové přístupové branky.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Znalecký posudek na topoly u SDO
Starosta informoval radu o vypracovaném znaleckém posudku na posouzení stavu topolů
v okolí sběrného dvora odpadů. Stav stromů je dle posudku nevyhovující a doporučuje 25
stromů pokácet.
Usnesení č. 7/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o znaleckém posudku na stav topolů v okolí sběrného
dvora odpadů.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 8 – Hřiště Cihelny
Místostarosta seznámil radu obce s písemným vyjádřením xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
k dopisu rady, ve kterém byl uveden požadavek na stanovení nabídkové ceny. Výše uvedení
majitelé pozemků požadují odkoupení všech pozemků tvořících původní parcelu 1920/2 tedy
nejen celou parc. č. 3823, ale i parcely č. 3821 a 3822, a to vše za jednotnou cenu.
Rada byla dále seznámena s aktuálním znaleckým posudkem na stanovení obvyklé ceny
nemovitosti, tedy parcel č. 3823 – část pod hřištěm, 3823 – louka, 44/10 a 44/5 v k.ú.
Rohatec.
Usnesení č. 8.1/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a jejich
cenové nabídce. Dále bere na vědomí informaci o znaleckém posudku na stanovení
obvyklé ceny a ukládá starostovi předložit tento bod na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Místostarosta předložil radě obce rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu
v Brně ze dne 8.1.2010, ve kterém zamítá odvolání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
potvrzuje rozhodnutí Katastrálního úřadu Hodonín ze dne 6.10.2009 o zápisu duplicity na
pozemcích 44/5 a 44/10. Z dokumentu mimo jiné vyplývá vznik duplicity majetkových práv.
Rada obce důkladně projednala možné způsoby řešení tohoto stavu.
Usnesení č. 8.2/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o vzniku duplicity na pozemcích 44/5 a 44/10 a ukládá
starostovi předložit tento bod na nejbližší jednání VZZO s doporučením na podání
určovací žaloby na dotčené pozemky. Rada obce dále ukládá starostovi zajistit
cenovou kalkulaci na posunutí hřiště na pozemky obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Žádost o příspěvek centru Fénix
Starosta seznámil radu obce s žádostí Sociálně-psychiatrického centra Fénix Kyjov o dotaci
z rozpočtu obce na dorovnání platby za občany Rohatce využívajících jejich služby.
Usnesení č. 9/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost Sociálně-psychiatrického centra Fénix Kyjov o dotaci z
rozpočtu obce a ukládá starostovi prověřit na Odboru sociálních věcí města Hodonína,
zda není možné využívat pro tyto klienty služeb obdobného zařízení v Hodoníně.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Pozemky pod parkovištěm Candy
Starosta informoval radu obce o žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
vyjádření, zda máme zájem o odkoupení pozemků naproti závodu Candy Plus na Kolonii.
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Usnesení č. 10/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje vyjádření zájmu o odkup pozemků č. 2513/5, 2513/6 a id ½ parc. č. 2513/1
na Kolonii do majetku obce a ukládá starostovi zahájit jednání o možném odprodeji
pozemků a následně předložit na jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 11 – Dodatek smlouvy s Českou poštou
Rada obce Rohatec byla seznámena s dodatkem č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání
poštovních zásilek číslo 982607-0746/2012 s Českou poštou, s.p.
Usnesení č. 11/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek číslo
982607-0746/2012 s Českou poštou, s.p.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Dotace na digitalizaci obecního rozhlasu
Rada obce Rohatec byla seznámena s nabídkou společnosti TEWIKO na dodávku
kompletního systému digitalizovaného obecního rozhlasu včetně zpracování žádosti o dotaci
v rámci protipovodňových opatření.
Usnesení č. 12/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídkou společnosti TEWIKO na dodávku kompletního systému
digitalizovaného obecního rozhlasu.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Dotace na odpadové hospodářství
Rada obce Rohatec byla informována o možnosti podání dotace z OPŽP na doplnění vybavení
sběrných dvorů odpadů. Termín podání žádosti je do 19.3.2015.
Usnesení č. 13/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o možnosti podání dotace z OPŽP na doplnění vybavení
sběrných dvorů odpadů a ukládá starostovi prověřit vhodnost dotačního titulu na
pořízení kontejnerů, lisů na papír a plasty, vysavače listí, multikáry, váhy a
štěpkovače.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Dotace na veřejnou zeleň – projekty
Rada obce Rohatec byla seznámena s možností podání dotace na veřejnou zeleň. V této výzvě
se však jedná o výsadbu v extravilánu obce, není proto možné do ní zahrnout zpracované
projekty z minulého období.
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Usnesení č. 14/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na veřejnou zeleň v extravilánu
obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 15 – Nabídka na posypové zařízení
Rada obce Rohatec byla seznámena s nabídkou společnosti Zálesí, a.s. na posypové zařízení
na chodníky.
Usnesení č. 15/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku společnosti Zálesí, a.s. na posypové zařízení na chodníky a
doporučuje začlenit položku do rozpočtu až v II. pololetí roku 2015 dle skutečného
vývoje rozpočtu obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Nabídka finančních služeb Sberbank
Rada obce Rohatec byla seznámena s nabídkou společnosti SBERBANK na zhodnocení
volných finančních prostředků obce na běžném účtu prostřednictvím nového produktu –
spořicího účtu pro veřejný sektor.
Usnesení č. 16/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku společnosti SBERBANK na zhodnocení volných finančních
prostředků obce na běžném účtu a ukládá starostovi zajistit konkurenční nabídky
ostatních bankovních subjektů na tyto služby.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Smlouva na Geoportál GEPRO
Rada obce Rohatec projednala Licenční smlouvu na užívání mapové aplikace Geoportál
GEPRO Premium č. 0034/2015 a dodatek č. 2 k licenční smlouvě 298/2010 na užívání
programového vybavení.
Usnesení č. 17.1/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje Licenční smlouvu na užívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium
č. 0034/2015 se společností GEPRO spol. s r.o.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 17.2/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 2 k licenční smlouvě 298/2010 na užívání programového
vybavení se společností GEPRO spol. s r.o.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 18 – Podněty občanů – hřbitov
Radě obce Rohatec byl předložen seznam požadavků občanů na úpravy v oblasti místního
hřbitova.
Usnesení č. 18/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí seznam požadavků občanů na úpravy v oblasti místního hřbitova a
ukládá stavební komisi prověřit možnosti vybudování WC zezadu budovy márnice a
stanovit náklady stavebních úprav.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 19 – Podněty občanů – přechody
Radě obce Rohatec byl předložen požadavek občanů na zřízení přechodu pro chodce před
poštou a obecním úřadem.
Usnesení č. 19/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí požadavek občanů na zřízení přechodu pro chodce před poštou a
obecním úřadem a ukládá místostarostovi prověřit možnosti zřízení přechodu v této
lokalitě.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Požární zbrojnice
Rada obce Rohatec byla seznámena se záměrem využití dotačního titulu z oblasti přeshraniční
spolupráce se Slovenskou republikou na rekonstrukci/vybudování nové hasičské zbrojnice.
Z toho důvodu je potřebné zahájit přípravné a projektové práce. Radě byla předložena
projektová dokumentace na rekonstrukci stávající budovy, která byla zpracována v roce 2005.
Rada se zabývala jednotlivými variantami: rekonstrukce stávající budovy, výstavba nové
budovy na stávající parcele a výstavba nové zbrojnice na jiném pozemku. Vzhledem
k prostorovým omezením stávajícího objektu i pozemku se rada zabývala otázkou výstavby
nové budovy požární zbrojnice a následným využitím stávající budovy pro zázemí technické
čety obce. Rada následně projednala několik variant nové lokality pro výstavbu zbrojnice.
Usnesení č. 20/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o zahájení přípravných prací pro zpracování projektu
výstavby hasičské zbrojnice a ukládá stavební komisi zpracovat vizualizaci umístění
hasičské zbrojnice do vybraných lokalit. Dále ukládá starostovi předložit tento bod na
jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Žádost o pronájem haly
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o pronájem části obloukové haly na Kolonii za
účelem umístění techniky.
Usnesení č. 21/09-R2015
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Rada obce Rohatec
schvaluje záměr na pronájem části obloukové haly na Kolonii.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Změna servisní firmy pro software obce KEO
Rada obce Rohatec byla informována o špatné kvalitě dodávaných služeb v oblasti správy
softwaru KEO, který obec využívá pro správu poplatků, matriky, spisové služby a mezd. Po
dohodě s výrobcem softwaru byl navržen nový obchodní zástupce pro údržbu systému.
Usnesení č. 22/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o špatné kvalitě dodávaných služeb v oblasti správy
softwaru KEO a ukládá místostarostovi zajistit objednávku služeb u nového
dodavatele a zahájit jednání o ukončení smlouvy s dosavadním technikem.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Smlouvy na poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce
Rada obce Rohatec projednala jednotlivé smlouvy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2015 pro zájmové spolky a sportovní kluby v obci.
Usnesení č. 23.1/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
ZO Českého zahrádkářského svazu Rohatec ve výši 30.000,- korun
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.2/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
Tenisový klub Rohatec ve výši 30.000,- korun.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.3/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
Malovaný kraj, občanské sdružení ve výši 3.000,- korun.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.4/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
Český svaz včelařů, o.s., ZO Rohatec ve výši 35.000,- korun.
H: 6 – 0 – 0
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Usnesení č. 23.5/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
Český svaz chovatelů, ZO Rohatec ve výši 30.000,- korun.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.6/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
Pěvecký sbor Rohatec, o.s. ve výši 35.000,- korun.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.7/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na rok 2015 pro
Kynologický klub Rohatec ve výši 35.000,- korun.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.8/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro Tělovýchovnou jednotu TJ Slavoj Rohatec ve výši 620.000,- korun a
ukládá starostovi obce předložit k projednání a schválení na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.9/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro Svaz zdravotně postižených občanů, ZO Rohatec ve výši 70.000,- korun
a ukládá starostovi obce předložit k projednání a schválení na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.10/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro Spolek rodičů a přátel školy Rohatec ve výši 90.000,- korun a ukládá
starostovi obce předložit k projednání a schválení na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.11/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro Dětský folklórní soubor Malá chasa z Rohatca ve výši 85.000,- korun a
ukládá starostovi obce předložit k projednání a schválení na VZZO.
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H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.12/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro SKST Rohatec, z.s. ve výši 65.000,- korun a ukládá starostovi obce
předložit k projednání a schválení na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.13/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro Klub důchodců Rohatec, o.s. ve výši 100.000,- korun a ukládá starostovi
obce předložit k projednání a schválení na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 23.14/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rohatec na
rok 2015 pro Sbor dobrovolných hasičů Rohatec ve výši 75.000,- korun a ukládá
starostovi obce předložit k projednání a schválení na VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – VŘ kanalizace a komunikace ul. Slovácká
Rada obce Rohatec byla seznámena se zněním Výzvy k prokázání splnění kvalifikace a
podání nabídky pro VZ s názvem "Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici
Slovácká, Rohatec".
Usnesení č. 24.1/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí znění Výzvy k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky pro
VZ s názvem "Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká,
Rohatec".
H: 6 – 0 – 0
Rada obce Rohatec byla seznámena se zněním Zadávací dokumentace pro VZ s názvem
"Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec" včetně příloh.
Usnesení č. 24.2/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí znění Zadávací dokumentace pro VZ s názvem "Kanalizace v ulici
Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec" včetně příloh.
H: 6 – 0 – 0
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Starosta předložil radě obce Rohatec k projednání návrh firem pro oslovení na VZ s názvem
"Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec".
Usnesení č. 24.3/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje návrh seznamu zájemců k oslovení pro VZ s názvem "Kanalizace v ulici
Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec".
H: 6 – 0 – 0
Rada obce Rohatec projednala návrh členů komise po otevírání obálek pro VZ s názvem
"Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec".
Usnesení č. 24.4/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje návrh členů komise po otevírání obálek pro VZ s názvem "Kanalizace v
ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec".
H: 6 – 0 – 0
Rada obce Rohatec projednala návrh členů hodnotící komise pro VZ s názvem "Kanalizace v
ulici Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec".
Usnesení č. 24.4/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje návrh členů hodnotící komise pro VZ s názvem "Kanalizace v ulici
Slovácká, Rohatec a komunikace v ulici Slovácká, Rohatec".
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 25 – Organizátor VŘ kanalizace a chodník ul. Mírová
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci VŘ malého rozsahu, na akci „Rohatec-Kolonie, rekonstrukce kanalizace v ul.
Mírová + rekonstrukce chodníků“.
Usnesení č. 25/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
organizaci VŘ malého rozsahu, na akci „Rohatec-Kolonie, rekonstrukce kanalizace v
ul. Mírová + rekonstrukce chodníků“ a výběru dodavatele Mgr. Pavel Jurečka,
Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – Dodavatel na PD – přechody Hodonínská
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Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
projektovou dokumentaci k akci „Rohatec-přechody na ul. Hodonínská“, která zahrnuje
rekonstrukci 3 stávajících přechodů a vybudování jednoho nového.
Usnesení č. 26/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje výběr dodavatele na projektovou dokumentaci k akci „Rohatec-přechody na
ul. Hodonínská“ firmu Ing. Peter Štefančík, Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Žádost o dar Nemocnici Hodonín
Radě obce Rohatec byla předložena žádost Nemocnice Hodonín o podporu sbírky na pořízení
nových lůžek pro JIP, chirurgické a interní oddělení.
Usnesení č. 27/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost Nemocnice Hodonín o podporu sbírky na pořízení nových
lůžek a ukládá starostovi zařadit částku 50 tis. Kč do rozpočtového opatření č. 1/2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Rozpočtové opatření č.1/2015
Starosta informoval radu obce Rohatec o návrhu rozpočtového opatření č.1/2015, které
předpokládá navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části ve výši 500 tis. Kč.
Usnesení č. 28/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č.1/2015, které předpokládá navýšení
rozpočtu v příjmové i výdajové části ve výši 500 tis. Kč a ukládá starostovi předložit
rozpočtové opatření na nejbližším jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – VŘ na investiční úvěr
Rada obce Rohatec projednala možnost posílení rozpočtu obce o investiční úvěr, zejména ve
vztahu k projektované přístavbě základní školy a kanalizaci Mírová a Na Kopci.
Usnesení č. 29/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o možnosti posílení rozpočtu obce na rok 2015 o investiční
úvěr a schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na poskytovatele
investičních úvěrů ve výši 6 mil. Kč a 2 mil. Kč.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Žádost o vyjádření k PD
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci pro
změnu využití území na skladovací a manipulační plochu firmy Lesy Horňácko.
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Usnesení č. 30/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu využití
území na skladovací a manipulační plochu firmy Lesy Horňácko a ukládá starostovi
vyjádřit souhlas se změnou využití území dle předložené projektové dokumentace bez
připomínek.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Nabídka hudby na Hody 2015
Místostarosta informoval radu obce o nabídce dechové hudby Vlkošáci na hudební produkci
na hody v roce 2015.
Usnesení č. 31/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dechovou hudbu Vlkošáci jako hudební produkci na hody v obci Rohatec a
ukládá místostarostovi zajistit smlouvu na hudební produkci.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 32 – Žádost xxxxxxxxxxxx
Rada obce Rohatec projednala žádost paní xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.
74/3 v k.ú. Rohatec o výměře 12 m2 za účelem výstavby hospodářského objektu. Dle
stávajícího i budoucího územního plánu obce je však pozemek veden jako plocha komunikací
a není možné na něm tedy provést výstavbu hospodářského objektu.
Usnesení č. 32/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost paní xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 74/3
v k.ú. Rohatec o výměře 12 m2 za účelem výstavby hospodářského objektu a ukládá
stavební komisi zahrnout část pozemku do změn územního plánu.
H: 6 – 0 – 0
Na jednání rady se dostavil pan Jiří Švanyga, aktuálně je přítomno 7 členů rady.
Bod programu č. 33 – Pozemky Kolonie
Starosta informoval radu obce Rohatec o majetkových poměrech k pozemkům mezi
tenisovými kurty, Moravou a přístavištěm na Kolonii.
Usnesení č. 33/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o majetkových poměrech k pozemkům mezi tenisovými
kurty, Moravou a přístavištěm na Kolonii a ukládá starostovi oslovit Povodí Moravy a
Státní pozemkový úřad s dotazem na možnost odkoupení pozemků do majetku obce.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 34 – Knihovna Hodonín – smlouva
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Rada obce Rohatec projednala dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb s Městem Hodonín, Městskou knihovnou Hodonín.
Usnesení č. 34/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb s
Městem Hodonín, Městskou knihovnou Hodonín na zajištění nákupu, zpracování a
distribuci knihovního fondu pořízeného z prostředků obce ve výši 40 tis. Kč.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Žádost o pronájem KD
Rada obce Rohatec projednala žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem KD Rohatec pro
setkání padesátníků.
Usnesení č. 35/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec pro setkání padesátníků.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 36 – Žádost o odstranění stromů
Rada obce Rohatec projednala žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odstranění obecních stromů
ohrožujících oplocení a zahradní dům žadatele.
Usnesení č. 36/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odstranění obecních stromů
ohrožujících oplocení a zahradní dům žadatele a ukládá starostovi zajistit prověření
aktuálního stavu stromů v dané lokalitě.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 37 – Elektronické aukce
Rada obce Rohatec projednala nabídku společnosti Ecentre v oblasti elektronických aukcí.
Společnost nabízí sjednání elektronických aukcí na energie pro obce i pro občany.
Usnesení č. 37/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku společnosti Ecentre v oblasti elektronických aukcí a
schvaluje pronájem zasedací místnosti KD pro jednání společnosti s klienty.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 38 – Probační a mediační služba – VPP
Starosta informoval radu obce Rohatec o vyslovení souhlasu s místem výkonu trestu obecně
prospěšných prací v rozsahu 300 hodin v obci Rohatec pro pana xxxxxxxxxxxxx. Trest je
povinen odsouzený odpracovat osobně, bezplatně ve svém volném čase do dvou let od
nařízení výkonu trestu.
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Usnesení č. 38/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o vyslovení souhlasu s místem výkonu trestu obecně
prospěšných prací v rozsahu 300 hodin v obci Rohatec pro pana xxxxxxxxxxxx.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 39 – Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
Rada obce Rohatec byla informována o navázání spolupráce s Mendelovou univerzitou
v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici na zpracování projektů na úpravu zeleně a veřejného
prostranství v obci.
Usnesení č. 39/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o navázání spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně,
Zahradnickou fakultou v Lednici na zpracování projektů na úpravu zeleně a veřejného
prostranství v obci.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 40 – Úprava serveru v MŠ
Rada obce Rohatec byla informována o nutnosti úpravy serverovny v MŠ Rohatec. Místnost i
zařízení serveru je v letních měsících přehříváno a díky otevřeným dveřím znečišťováno
prachem. Navrhovaným řešením je instalace klimatizační jednotky.
Usnesení č. 40/09-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje instalaci klimatizační jednotky do serverovny Mateřské školy Rohatec a
ukládá starostovi obce zařadit do rozpočtového opatření.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 41 – Úprava vysílání infokanálu
Rada obce Rohatec byla informována o cenové nabídce na digitalizaci místního infokanálu
obce na standard DVB-T a DVB-C. Dodávka technologie včetně montáže a instalace je
vyčíslena na 148 tis. Kč.
Usnesení č. 41/09-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o cenové nabídce na digitalizaci místního infokanálu obce
na standard DVB-T a DVB-C a doporučuje zařadit položku do návrhu rozpočtu obce
na rok 2016.
H: 7 – 0 – 0
Bod programu č. 42 – Diskuze
starosta
- informoval radu o konferenci „Dotační možnosti pro města a obce 2014-2020“
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Bod programu č. 43 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 21:35 hodin.
V Rohatci dne 10.2.2015
Zapsal: Ing. Letocha

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

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