Zápis
z 90. schůze Rady obce Rohatec
konané dne 12. 9. 2018
v sále Kulturního domu v Rohatci
Přítomni:
 Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
 Ing. Bc. Tomáš Letocha
 Radoslav Němeček
 Jiří Švanyga
 Ing. Zdeněk Škromach
 Ing. Vladimír Elšík
Omluveni:
 Vlasta Sedláková
Přizvaní hosté:
Jednání bylo zahájeno ve 20:00 hodin.
Bod programu č. 1 – Zahájení, program 90. schůze Rady obce Rohatec
Jednání 90. schůze Rady obce Rohatec zahájil starosta Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Přivítal
přítomné členy rady a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem
byl jmenován místostarosta Ing. Letocha.
Program 90. schůze Rady obce Rohatec:
1. Zahájení
2. Informace ZŠ a MŠ
3. Zpevněné plochy u MŠ
4. Záměr pachtu zemědělských pozemků
5. Rozpočtové opatření č. 12
6. VŘ - zídka u trafostanice
7. Závěr
Usnesení č. 1/90-R2018
Rada obce Rohatec
schvaluje program 90. schůze Rady obce Rohatec.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se (dále jen „H: 6 – 0 – 0“)
Bod programu č. 2 – Informace ZŠ a MŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena s žádostí o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru
v rámci projektu Obědy pro děti od společnosti Women for women.
Usnesení č. 2/90-R2018
Rada obce Rohatec
uděluje souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti
od společnosti Women for women dle předložené žádosti.
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H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 3 – Zpevněné plochy u MŠ
Rada obce Rohatec byla seznámena s průběhem stavebních prací na stavbě „Rohatec –
zpevněné plochy u mateřské školy“ a návrhem dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí
Rohatec a společností DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, Praha 1.
Usnesení č. 3/90-R2018
Rada obce Rohatec
na vědomí informace o průběhu stavebních prací na stavbě „Rohatec – zpevněné
plochy u mateřské školy“ a schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Obcí Rohatec
a společností DRIVESTONE a.s., Thunovská 179/12, Praha 1 v předloženém znění.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 4 – Záměr pachtu zemědělských pozemků
Rada obce Rohatec projednala možnosti propachtování zemědělských pozemků, u kterých
končí stávající smluvní vztah, a které v uplynulých letech vykoupila. Rada byla seznámena
s návrhem záměru pachtu těchto pozemků.
Usnesení č. 4.1/90-R2018
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu – zemědělského pachtu pozemků ve vlastnictví
obce dle přiloženého seznamu v předloženém znění.
H: 6 – 0 – 0
Usnesení č. 4.2/90-R2018
Rada obce Rohatec
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu – zemědělského pachtu pozemků ve vlastnictví
obce dle přiloženého seznamu v předloženém znění.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 5 – Rozpočtové opatření č. 12
Rada obce Rohatec byla seznámena s návrhem rozpočtového opatření č. 12-RO/2018
z důvodu úpravy položek realizovaných staveb.
Usnesení č. 5/90-R2018
Rada obce Rohatec
schvaluje rozpočtové opatření č. 12-R/2018 a ukládá starostovi předložit informaci
o rozpočtovém opatření na nejbližším jednání VZZO.
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

± 0 tis. Kč
+ 100 tis. Kč
- 100 tis. Kč

H: 6 – 0 – 0
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Bod programu č. 6 – VŘ - zídka u trafostanice
Starosta informoval radu obce o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele stavby
„Rohatec – zídka u trafostanice“ a výběru nejnižší cenové nabídky.
Usnesení č. 6/90-R2018
Rada obce Rohatec
bere na vědomí informaci o provedeném průzkumu trhu ve věci výběru dodavatele
stavby „Rohatec – zídka u trafostanice“ a výběru dodavatele DRIVESTONE a.s.,
Thunovská 179/12, Praha 1.
H: 6 – 0 – 0
Bod programu č. 7 – Závěr
Starosta poděkoval členům rady za účast. Schůze byla ukončena ve 20:35 hodin.

V Rohatci dne 14. 9. 2018
Zapsal: Ing. Letocha
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., v.r.
starosta obce
Ing. Bc. Tomáš Letocha, v.r.
místostarosta obce
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