Zápis
z 11. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 23. 3. 2015
v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Ing. Vladimír Elšík
 Vlasta Sedláková
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
Omluveni:
 Radoslav Němeček
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 11. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 11. 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 11. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z jednání rady obce
3. Obnova serveru OÚ Rohatec
4. Smlouva na Codexis – dodatek č. 2
5. Nájemní smlouva – oblouková hala Kolonie
6. Žádost o dotaci – SONS
7. Žádost o finanční podporu – Myslivecké sdružení
8. Žádosti o pronájem KD
9. Žádost o odkup pozemků
10. Žádost o vyvěšení moravské zemské vlajky
11. Pasportizace obecních stromů
12. Poděkování Nemocnice TGM Hodonín
13. Přezkoumání hospodaření za rok 2014
14. Nabídka úvěrů na rok 2015
15. Záměr pronájmu květinářství
16. Dětská hřiště
17. Zábor lesního pozemku u hřiště
18. Prodej pozemku p.č. 1426/3
19. MŠ Rohatec – žádost o změnu závazných ukazatelů
20. Výkon služby Městské policie Hodonín
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21. Reklamní tabule na sloupech VO
22. Revitalizace staré ZŠ
23. Sportovní areál Rohatec
24. Kanalizace a komunikace Slovácká – smlouva TDI
25. SDO Kolonie
26. 70. výročí osvobození obce
27. Hody 2015
28. Sada na opravu komunikací
29. Pronájem plynovodu RWE
30. Nabídka na prodej pozemku
31. Žádost o vyjádření k PD – Trendis
32. Žádost o bezúplatný převod pozemků – JMK
33. Znalecký posudek na stav stromů
34. Kanalizace na ul. U Školky
35. Výsadba na zeleném pásu ul. Hodonínská
36. Veřejně závazná vyhláška o odpadech
37. Diskuze
38. Závěr
Usnesení č. 1/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje program 11. 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 10. schůze Rady obce Rohatec ze dne 2. 3. 2015.
Starosta současně informoval radu o plnění úkolů z předchozích jednání. Dále informoval o
nutnosti schválení směrnice o způsobu přidělování dotací z rozpočtu obce.
Usnesení č. 2/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí kontrolu zápisu z 10. schůze Rady obce Rohatec ze dne 2. 3. 2015.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Obnova serveru OÚ Rohatec
Rada obce byla seznámena s předběžnou cenovou kalkulací na obnovu serveru obecního
úřadu. Ten je již zastaralý a není možné zaručit jeho stabilitu. Cenová kalkulace vychází
z varianty serveru s operačním systémem Linux. Rada souhlasí s pořízením serveru a
potřebného softwarového vybavení.
Usnesení č. 3/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o předběžné cenové kalkulaci na obnovu serveru a ukládá
místostarostovi zpracovat zadávací podmínky VŘ na dodavatele a zařadit položku do
rozpočtového opatření k projednání na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 4 – Smlouva na Codexis – dodatek č. 2
Místostarosta informoval radu obce o dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce aktualizací
programového vybavení Codexis.
Usnesení č. 4/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce aktualizací programového vybavení
Codexis se společností Atlas consulting spol. s r.o.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Nájemní smlouva – oblouková hala Kolonie
Rada obce Rohatec byla seznámena se zněním smlouvy na pronájem části obloukové haly na
Kolonii se společností ELVOREV s.r.o.
Usnesení č. 5/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor – část obloukové haly na Kolonii se
společností ELVOREV s.r.o.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 6 – Žádost o dotaci – SONS
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o příspěvek pro organizaci SONS ČR. Dále byla
seznámena s žádostí o vybudování přechodu pro chodce na ulici Květná. V souvislosti
novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není možné
schválit dotaci do doby schválení pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce.
Usnesení č. 6/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost společnosti SONS ČR a ukládá starostovi připravit pravidla
pro poskytování dotací z rozpočtu obce dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předložit jej ke schválení na
nejbližším VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Žádost o finanční podporu – Myslivecké sdružení
Starosta informoval radu o žádosti Mysliveckého sdružení Závidov, o.s. Rohatec o finanční
podporu na stavbu nového komínového tělesa v objektu myslivny. Dotaci není možné schválit
do doby schválení dotačního programu – viz předchozí bod.
Usnesení č. 7/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost Mysliveckého sdružení Závidov, o.s. Rohatec o finanční
podporu na stavbu nového komínového tělesa v objektu myslivny a ukládá starostovi
ve spolupráci se stavební komisí projednat se zástupcem sdružení možnosti výstavby
komínového tělesa a jeho financování.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 8 – Žádosti o pronájem KD
Starosta seznámil radu obce s žádostmi o pronájem KD Rohatec a KD Rohatec-Kolonie.
Usnesení č. 8.1/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec-Kolonie pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 8.2/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD Rohatec pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
H: 5 – 0 – 1
Usnesení č. 8.3/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem KD, lavicových setů a altánů Sboru dobrovolných hasičů
v Rohatci pro pořádání běhu Rohatecká desítka, soutěže mladých hasičů a soutěže
v požárním sportu. Dále schvaluje uzavírání komunikace na ul. Školní pro potřeby
tréninků a soutěží SDH Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 9 – Žádost o odkup pozemků
Starosta seznámil radu obce s žádostí pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení pozemků na
Kolonii za účelem postavení RD. Rada prodej požadovaných pozemků nedoporučuje.
Usnesení č. 9/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení pozemků a ukládá
starostovi předložit záměr prodeje pozemků na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 10 – Žádost o vyvěšení moravské zemské vlajky
Starosta informoval radu obce o žádosti na vyvěšení moravské vlajky na budově obecního
úřadu dne 5. července 2015.
Usnesení č. 10/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje žádost o vyvěšení moravské vlajky na budově obecního úřadu dne 5.
července 2015 a ukládá starostovi zajistit pořízení příslušné vlajky.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 11 – Pasportizace obecních stromů
Rada obce byla seznámena s projektem pasportizace stromů v majetku obce. Projekt byl
zahájen již v roce 2008, kdy bylo posouzeno 256 stromů na obecních pozemcích ve 3
lokalitách, nikdy však nebyl převzat a uveden do provozu. Rada obce se shodla na aktualizaci
dat a rozšíření o další lokality.
Usnesení č. 11/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje realizaci projektu postupné pasportizace stromů na obecních pozemcích
společností SAFE TREES, s.r.o. a ukládá místostarostovi zajistit aktualizaci dat
z roku 2008 a zadání posudku na lokalitu parku u ZŠ.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 12 – Poděkování Nemocnice TGM Hodonín
Rada obce Rohatec byla seznámena s děkovným dopisem ředitelky Nemocnice TGM
Hodonín za poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Usnesení č. 12/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí děkovný dopis ředitelky Nemocnice TGM Hodonín za poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na pořízení nových lůžek.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 13 – Přezkoumání hospodaření za rok 2014
Rada obce Rohatec byla seznámena se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014 obce Rohatec, kterou provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje ve dnech 9. až 11.
března 2015.
Usnesení č. 13/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce
Rohatec, kterou provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 14 – Nabídka úvěrů na rok 2015
Rada obce Rohatec byla seznámena s nabídkami čtyř bankovních společností na poskytnutí
investičního úvěru ve výši 2 mil. Kč a ve výši 6 mil. Kč.
Usnesení č. 14/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídky čtyř bankovních společností na poskytnutí investičního úvěru
ve výši 2 mil. Kč a ve výši 6 mil. Kč. a ukládá starostovi předložit nabídky a návrh
smluv na nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 15 – Záměr pronájmu květinářství
Rada obce Rohatec projednala záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 928
o celkové výměře 26,98 m2.
Usnesení č. 15/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 928 o
celkové výměře 26,98 m2 za účelem provozu květinářství.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 16 – Dětská hřiště
Rada obce Rohatec projednala stav dětských hřišť v jednotlivých částech obce. Zabývala se
požadavkem maminek z části Kolonie na doplnění herního prvku pro starší děti. Rada se
shodla na doplnění hřiště na Kolonii v letošním roce a na rekonstrukci/vybudování hřiště na
kopci a na Soboňkách v příštím roce.
Usnesení č. 16/11-R2015
Rada obce Rohatec
ukládá místostarostovi projednat se zástupci maminek z Kolonie výběr herního prvku
na doplnění dětského hřiště a v rámci rozpočtového opatření navrhnout posílení
rozpočtu na 200 tis. Kč na nejbližším jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 17 – Zábor lesního pozemku u hřiště
Rada obce Rohatec byla seznámena s provedeným zaměřením skutečného stavu záboru
pozemku p.č. 47/1. Zábor pozemku neodpovídá uzavřené nájemní smlouvě.
Usnesení č. 17/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném zaměření pozemku a ukládá starostovi
kontaktovat stavební úřad s žádostí o součinnost při řešení odvodu dešťových vod
v dotčeném území.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 18 – Prodej pozemku p.č. 1426/3
Rada obce Rohatec projednala situaci prodeje pozemku p.č. 1426/3. Záměr byl zveřejněn
v květnu 2014, do této doby nebyla ze strany kupujícího uzavřena kupní smlouva z důvodu
nesouhlasu s kupní cenou.
Usnesení č. 18/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o prodeji pozemku p.č. 1426/3 a ukládá starostovi zařadit
záměr prodeje pozemku za sníženou cenu na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 19 – MŠ Rohatec – žádost o změnu závazných ukazatelů
Radě obce Rohatec byla předložena žádost ředitelky MŠ Rohatec o změnu závazných
ukazatelů rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. 19/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Rohatec o změnu závazných ukazatelů rozpočtu
na rok 2015a ukládá místostarostovi zajistit upřesnění závazných ukazatelů v souladu
s předpisy.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 20 – Výkon služby Městské policie Hodonín
Rada obce Rohatec projednala dosavadní výkon služby Městské policie Hodonín. Starosta
informoval o jednáních mezi vedení obce Rohatec a vedením Městské policie. Informoval o
návrhu změny časů, ve kterých budou strážníci v obci působit.
Usnesení č. 20/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o výkonu služby Městské policie Hodonín a ukládá
starostovi dojednat změnu časů výkonu služby s vedením MP Hodonín.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 21 – Reklamní tabule na sloupech VO
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o umístění reklamního poutače na sloup
veřejného osvětlení.
Usnesení č. 21/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost o umístění reklamního poutače a ukládá starostovi zajistit
zpracování vyhlášky o podmínkách umisťování reklamních tabulí na sloupy VO a
obecních pozemcích.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 22 – Revitalizace staré ZŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena se současným stavem výstavby poslední etapy
rekonstrukce budovy staré základní školy.
Usnesení č. 22/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informace o stavu výstavby poslední etapy rekonstrukce budovy staré
základní školy a schvaluje barevnou kombinaci fasády a podobu nápisu nad vchodem.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 23 – Sportovní areál Rohatec
Rada obce Rohatec projednala zápis ze 4. kontrolního dne s podnětem na pokácení 3 stromů
v prostoru běžecké dráhy a 2 stromů u malého travnatého hřiště z důvodu jejich špatného
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stavu a budoucí destabilizace dráhy vlivem kořenových systémů. Rada byla seznámena se
znaleckým posudkem, který doporučuje navrhované stromy k pokácení.
Usnesení č. 23/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí zápis ze 4. kontrolního dne na stavbě „Sportovní areál Rohatec“ a
schvaluje pokácení 5 ks stromů na pozemku p.č. 960. Rada ukládá starostovi požádat
obecní úřad o povolení k pokácení stromů mimo les u stromů o obvodu kmene větším
než 80 cm.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 24 – Kanalizace a komunikace Slovácká – smlouva TDI
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele na
zajištění Technického dozoru investora (TDI) na stavbu „Kanalizace v ulici Slovácká,
Rohatec a komunikace ulici Slovácká, Rohatec“.
Usnesení č. 24.1/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje výběr dodavatele na zajištění TDI na stavbu „Kanalizace v ulici Slovácká,
Rohatec a komunikace ulici Slovácká, Rohatec“ pana Ing. Vladimíra Elšíka, Rohatec.
H: 5 – 0 – 1
Usnesení č. 24.2/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje příkazní smlouvu na TDI na stavbu „Kanalizace v ulici Slovácká, Rohatec a
komunikace ulici Slovácká, Rohatec“ s dodavatelem Ing. Vladimír Elšík, Rohatec.
H: 5 – 0 – 1
Bod programu č. 25 – SDO Kolonie
Rada obce Rohatec byla seznámena s rozhodnutím Krajského úřadu JMK, kterým se Obci
Rohatec uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů „Sběrné místo odpadů Obce
Rohatec – Kolonie“.
Usnesení č. 25/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského úřadu JMK, kterým se Obci
Rohatec uděluje souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů „Sběrné místo
odpadů Obce Rohatec – Kolonie“.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 26 – 70. výročí osvobození obce
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem scénáře pro uskutečnění 70. výročí osvobození
obce Rohatec.
Usnesení č. 26/11-R2015
Rada obce Rohatec
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bere na vědomí návrh scénáře pro uskutečnění 70. výročí osvobození obce Rohatec.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 27 – Hody 2015
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem rozmístění zábavných atrakcí v prostoru parku
při konání hodů v srpnu 2015 ve vztahu k umístění nového víceúčelového hřiště.
Usnesení č. 27/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí rozmístění zábavných atrakcí v prostoru parku při konání hodů
v srpnu 2015 ve vztahu k umístění nového víceúčelového hřiště a ukládá
místostarostovi zajistit povolení uzavírky místní komunikace ul. U Parku.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 28 – Sada na opravu komunikací
Rada obce Rohatec provedla výběrové řízení na dodavatele „Sady na opravy asfaltových
povrchů – infrazářič“. Do termínu stanoveného v zadávacích podmínkách byly přijaty 3
cenové nabídky.
Usnesení č. 28.1/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele „Sady na opravy asfaltových
povrchů – infrazářič“ firmu EmotionCar s.r.o., Praha 4.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 28.2/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje kupní smlouvu na „Sadu na opravy asfaltových povrchů – infrazářič“
s firmou EmotionCar s.r.o., Praha 4.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 29 – Pronájem plynovodu RWE
Rada obce Rohatec byla seznámena s odpovědí společnosti RWE na nabídku pronájmu
plynovodu za odhadní cenu. Dle vyjádření RWE není možné zařízení pronajmout za jinou
cenu, než kterou nabízejí.
Usnesení č. 29.1/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pronájem plynárenského zařízení:
 STL plynovod Ø 63 – délka 50,75 m, STL přípojka Ø 32 – délka 12,65 m – na
pozemcích parc.č. KN 2517/1, parc.č. KN 2518/1, parc.č. KN 2515/1, vše k.ú.
Rohatec (pův. přípojka pro Nestle)
 NTL plynovod Ø 63 – délka 27,70 m – na pozemcích parc.č. KN 1623/1,
parc.č. KN 1623/7, parc.č. KN 2997/31 - ul. Jasmínová, Přední Díly, k.ú.
Rohatec
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 STL plynovod Ø 63 – délka 168,10 m, STL přípojka Ø 32 – délka 19,55 m –
na pozemcích parc.č. KN 1633/2, parc.č. KN 1633/6, parc.č. KN 1633/7,
parc.č. KN 1633/8, parc.č. KN 1633/24, vše k.ú. Rohatec (Prodloužení STL
plynovodu v průmyslové zóně Rohatec)
společnosti RWE GasNet, s.r.o., Brno za cenu 2637 Kč/rok.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 29.2/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje nájemní smlouvy na plynárenské zařízení:
 STL plynovod Ø 63 – délka 50,75 m, STL přípojka Ø 32 – délka 12,65 m – na
pozemcích parc.č. KN 2517/1, parc.č. KN 2518/1, parc.č. KN 2515/1, vše k.ú.
Rohatec (pův. přípojka pro Nestle)
 NTL plynovod Ø 63 – délka 27,70 m – na pozemcích parc.č. KN 1623/1,
parc.č. KN 1623/7, parc.č. KN 2997/31 - ul. Jasmínová, Přední Díly, k.ú.
Rohatec
 STL plynovod Ø 63 – délka 168,10 m, STL přípojka Ø 32 – délka 19,55 m –
na pozemcích parc.č. KN 1633/2, parc.č. KN 1633/6, parc.č. KN 1633/7,
parc.č. KN 1633/8, parc.č. KN 1633/24, vše k.ú. Rohatec (Prodloužení STL
plynovodu v průmyslové zóně Rohatec)
mezi Obcí Rohatec a společností RWE GasNet, s.r.o., Brno.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 30 – Nabídka na prodej pozemku
Rada obce Rohatec byla informována o nabídce pozemků ke koupi. Jedná se o pozemky p.č.
796/13 a 796/14. Oba pozemky jsou součástí obecní komunikace na ul. Osvobození.
Usnesení č. 30/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí nabídku pozemků p.č. 796/13 a 796/14 a ukládá starostovi zařadit
odkup dotčených pozemků na nejbližší jednání VZZO.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 31 – Žádost o vyjádření k PD – Trendis
Rada obce Rohatec byla informována o žádosti společnosti Trendis, s.r.o. o vyjádření k
projektové dokumentaci na zřízení plynovodní přípojky na ul. Nádražní.
Usnesení č. 31/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost společnosti Trendis, s.r.o. o vyjádření k projektové
dokumentaci na zřízení plynovodní přípojky na ul. Nádražní a ukládá stavební komisi
posouzení žádosti.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 32 – Žádost o bezúplatný převod pozemků – JMK
Rada obce Rohatec byla informována o žádosti Jihomoravského kraje o bezúplatný převod
pozemků p.č. 9497 a 9503 v k.ú. Hodonín. Oba dotčené pozemky jsou zastavěny silnicí
II/432, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 32/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí žádost Jihomoravského kraje o bezúplatný převod pozemků p.č. 9497
a 9503 v k.ú. Hodonín a ukládá starostovi zjistit možnosti odprodeje pozemků,
případně bezúplatného převodu v součinnosti s právníkem obce.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 33 – Znalecký posudek na stav stromů
Rada obce Rohatec byla informována o zpracovaném znaleckém posudku na stav stromů
v lokalitě fotbalového hřiště, ulice Cihelny a v areálu školní zahrady MŠ. Všechny vytipované
stromy vykazují mýtní věk a špatný zdravotní stav, znalec proto doporučuje pokácení.
Usnesení č. 33/11-R2015
Rada obce Rohatec
schvaluje pokácení 5 ks stromů na pozemcích p.č. 1500/2, 3833 a 44/1. Rada ukládá
starostovi požádat obecní úřad o povolení k pokácení stromů mimo les u stromů o
obvodu kmene větším než 80 cm.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 34 – Kanalizace na ul. U Školky
Rada obce Rohatec byla informována o podnětu občanů z ulice U Školky k prověření stavu
kanalizační sítě z důvodu propadání zeminy před několika domy.
Usnesení č. 34/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o propadání zeminy v ulici U Školky a ukládá
místostarostovi zajistit kamerové zkoušky kanalizace v dotčené ulici.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 35 – Výsadba na zeleném pásu ul. Hodonínská
Rada obce Rohatec byla seznámena s požadavkem občanů z ulice Hodonínská na náhradní
výsadbu zeleného pásu mezi vozovkou a chodníkem. Rada souhlasí s novou výsadbou.
Usnesení č. 35/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí požadavek občanů z ulice Hodonínská, kde chybí výsadba zeleného
pásu vedle komunikace a ukládá starostovi zajištění vhodné keřové výsadby, odolné
vůči zimní údržbě komunikace a zařazení položky do rozpočtového opatření na
nejbližší VZZO.
H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 36 – Veřejně závazná vyhláška o odpadech
Rada obce Rohatec byla informována o návrhu změny Veřejně závazné vyhlášky obce
Rohatec o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rohatec
(dále jen o odpadech).
Usnesení č. 36/11-R2015
Rada obce Rohatec
bere na vědomí návrh změny veřejně závazné vyhlášky o odpadech a ukládá
starostovi zaslat návrh vyhlášky ke kontrole právníkovi obce a na ministerstvo vnitra.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 37 – Diskuze
starosta
- informoval radu o termínu udělování ocenění sportovcům roku, které se uskuteční
v tělocvičně ZŠ dne 5.5.2015
Ing. Elšík
- vznesl dotaz na počet nedořešených pozemků na vybudování cyklostezky do
Hodonína – přehled nevykoupených pozemků bude radním zaslán emailem
Bod programu č. 32 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena v 22:25 hodin.
V Rohatci dne 24. 3. 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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