USNESENÍ č. 4/2011
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 1.9. 2011

Zastupitelstvo obce:

1. Zastupitelstvo obce předalo novému členu zastupitelstva panu Josefovi Grmelovi osvědčení,
že se stal členem zastupitelstva obce. Přijetí tohoto mandátu naplnil pan Grmela složením slibu.
2. Schvaluje Smlouvu o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem mezi obcí Rozstání a f.
RESPONO Vyškov, a.s., + Dodatek č.1 k této smlouvě, dále pak Smlouvu o nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem a užívání kontejneru.
3. Neschvaluje finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Zdounky.
4. Schvaluje limit pro starostu na samostatné změny rozpočtu ve výši 20 000 Kč.
5. Schvaluje jako možný prodej části obecního pozemku p.č. 2018/10 pro paní D. Š., Brno. Po
vypracování geometrického plánu se záměr prodeje doplní o skutečně zaměřené metry
čtvereční.
- schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 395/2 – 162 m2 pro majitele bytovky č. 315 za
smluvní cenu 1 Kč/1m2.
6. Schvaluje prodej bývalých autobusových garáží včetně pozemku v Baldovci na pozemku
p.č. st. 385 – 275 m2 pro pana F. H., Baldovec , za cenu 280 000 Kč.
7. Schvaluje pořízení nového územního plánu obce na rok 2015, kdy toto pořízení plánu
provede pro obec Městský úřad Prostějov, odbor územního plánování.
8. Schvaluje Dodatek č.3 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi obcí
Rozstání a Jihomoravským krajem.
9. Schvaluje Dohodu o záměně účastníků Smlouvy o spolupráci mezi obcí Rozstání a f.
ELDACO a.s.,Brno, kdy veškeré závazky ze Smlouvy o spolupráci přecházejí na VĚTRNÝ
PARK DRAHANY a.s., Brno.
10. Schvaluje Smlouvu o dílo „Stavební úpravy silnice III/3781 Rozstání – Baldovec, mezi obcí
Rozstání a f.HORSTAV Olomouc,
11. Schvaluje koupi služebního vozu kombi v hodnotě do 200 000 Kč.
12. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 (viz. příloha)
13. Schvaluje změnu složení kontrolního výboru v novém složení: Josef Grmela, Aleš Kolář,
jako členové výboru a Rudolf Tesař, jako předseda výboru od 1.9. 2011.

