
                    

 

 

                                                                           USNESENÍ č. 1/2011      
                       Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE  17.2. 2011 
 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE: 
 
1.   Bere na vědomí plnění usnesení  
 
2.   Schvaluje smlouvu o koupi nemovitostí mezi Obcí Rozstání a f. LEDACO a.s., a tím i prodej části pozemků   
      p.č. ZE 2012 – 13 m2, ZE 1993 – 28 m2, ZE 1990 – 59 m2 a část pozemku p.č. KN 2011 – 48 m2 v k.ú.   
      Rozstání pod Kojálem pro firmu ELDACO a.s., Brno za dohodnutou cenu 1 Kč. 
 
3.   Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1993 a p.č. 490/9 mezi Obcí Rozstání  
      a f. ELDACO a.s., Brno za dohodnutou cenu 1 Kč. 
 
      Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. PK 1951, 1186/3, 1186/4, 1961/3 v k.ú.   
      Rozstání pod Kojálem mezi Obcí Rozstání a E.On Distribuce, a.s., kde se věcné břemeno zřizuje za úhradu  
      7 600 Kč bez DPH. 
 
4.   Schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje v roce 2011 
 
5.   Odkládá bod o odkupu pozemků do vlastnictví obce na další zasedání, kvůli upřesnění pozemků a ceny. 
 
6.   Schvaluje jako zástupce obce Rozstání do Svazku obcí Drahanská vrchovina starostu obce Jiřího Szymszu,   
      místostarostu Josefa Jančíka a zastupitele Rudolfa Tesaře.  
 
7.   Schvaluje prodloužení Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku  
      přestupkové agendy mezi Obcí Rozstání a Městem Prostějov i s podmínkou navýšení odměny ze stávajících  
      700 Kč na 1 000 Kč za každý přestupek. 
 
 8.   Schvaluje převedení všech obecních financí na jeden účet a vedení celého obecního účtu u Komerční   
       banky Prostějov.  
  
9.   Schvaluje možný prodej garáží v Baldovci a tím pověřuje starostu obce nechat zpracovat odhad této  
       nemovitosti a posléze vyvěsit záměr na prodej, aby se mohl schvalovat na příštím zasedání. 
 
10.  Schvaluje změnu pronajímatele kadeřnictví v Rozstání pro paní E.L., Rozstání , za současných platných   
        podmínek. 
 
11.  Schvaluje úkoly obce na rok 2011: 

- Signalizační protipovodňové zařízení (v případě dotace) 
- Údržba starého hřbitova, oprava brány, úprava vstupních pozemků 
- Pravidelné čištění kontejnerů odpadů, údržba zeleně 
- Oprava rozbité čekárny u zastávky na Stráni v Rozstání 
- Kontrola stožárů veřejného elektrického osvětlení – technický stav 
- Oprava betonových částí na mostě v Baldovci 
- Vylepovací plochy pro plakáty u zastávek v Baldovci a v Rozstání na Stráni a u kostela 

 
12.  Schvaluje příspěvek pro zrakově postižené - organizaci SONS, ve výši  500 Kč. 
 
13.  Schvaluje změnu rozpočtu na rok 2011 (viz. příloha) 
 
14. Schvaluje udělení výjimky pro nižší počet žáků ve třídě pro Základní školu a mateřskou školu Rozstání,   
       okres Prostějov, příspěvková organizace, na rok 2011 – 2012. 
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                                                                    USNESENÍ č. 2/2011       
                   Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE  28.4. 2011 
 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE: 
 
 
1.   Schvaluje prodej obecního pozemku p.č. p.č. 1961/4 – 89 m2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem paní H. P.,   
      Rozstání .  Cena  5 Kč /1m2. 
 
2.   Schvaluje odkup pozemků p.č.  ZE 250 – 3 545 m2, KN 251 – 122 m2, KN 252 – 1241 m2 a KN 253 – 252  
      m2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem do vlastnictví obce od manželů H. a M. K., Rozstání, celkem tedy 5 160  
      m2 za cenu 3 Kč 1/m2 což činí 15 480 Kč. 
 
3.   Schvaluje příspěvek zdravotně postiženým dětem Klub Radost, Prostějov ve výši  1 000 Kč. 
 
4.   Neschvaluje prozatím úpis akcií do majetku obce od společnosti Větrný park Drahany. 
 
5.   Schvaluje zřízení jednoho pracovního místa na práce v obci na plný úvazek na dobu určitou a to do konce   
      září 2011.  
 
6.   Neschvaluje pronájem bývalého kamenolomu v Baldovci členům rybářského kroužku. 
 
7.   Pro nezájem o koupi bývalých garáží v Baldovci se tento bod odkládá na neurčito. 
 
8.   Schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s novelizovaným nařízením    
      vlády ze dne 7.12. 2010 ve výši:  místostarosta 7 134 Kč, předsedové výborů a komisí 1 007 Kč,  členové  
      výborů a komisí 713 Kč měsíčně hrubého. Tyto odměny jsou platné od 1.5. 2011.  
      Zastupitelstvo bere na vědomí, že takto upravené odměny byly dle nařízení vlády vypláceny již od 1.1.  
      2011. 
 
      Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacené odměny členům bývalého zastupitelstva obce formou peněžního    
      daru: předsedové výborů a komisí 35 Kč a členové výborů a komisí 23 Kč. 
      Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměny bývalému místostarostovi formou peněžitého daru ve výši  
      6 580 Kč  hrubého. 
 
9.  Schvaluje přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 19 000 Kč pro jednotku sboru dobrovolných  
      hasičů, tím schvaluje spolufinancování obce minimálně ve stejné výši, jako je výše příspěvku z rozpočtu  
      OL kraje, a zároveň také schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku. 
 
 


