USNESENÍ č. 7/2010
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 25.11. 2010

ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Schvaluje platnost současného jednacího řádu obce Rozstání
2. Schvaluje složení kontrolního výboru: František Susedka, předseda výboru, jako členové Aleš Kolář a
Rudolf Tesař
Schvaluje složení finančního výboru: Jaroslav Tihelka, předseda výboru, jako členové Petr Lokaj a Michal
Štrajt.
3. Schvaluje složení sociální komise: Marie Kašpárková, předsedkyně komise, jako členové Dušan Škandera
a Jaroslav Voráč
Schvaluje složení komise životního prostředí: Michal Štrajt, předseda komise, jako členové Josef Jančík
a František Susedka
4. Schvaluje skupinu pro interní audit ve složení: Rudolf Tesař, Marie Kašpárková, Aleš Kolář
5. Schvaluje člena zastupitelstva do školské rady Petra Lokaje
6. Revokuje usnesení č. 4/2010, část bodu 2, kde byl schválen prodej nemovitosti v Rozstání na
pozemku p.č. st.59 pro manžele J., Rozstání za smluvní cenu 1 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlasné prohlášení mezi Obcí Rozstání a manželi J., Rozstání, kde všichni
souhlasně prohlašují, že budovu č. 88 v Rozstání manželé J. vydrželi do svého společného vlastnictví.
7. Schvaluje půjčku ve výši 10 000 Kč pro paní J. B., Rozstání , na výměnu kotle. Splatnost je 12 měsíců.
8. Schvaluje příspěvek pro Hospic Olomouc ve výši 1 000 Kč a Fond ohrožených dětí ve výši 500 Kč
9. Schvaluje umístění dopravního značení v obci, kde v Rozstání zvané „Nová ulice“ bude umístěna
obousměrně značka „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Platí v zimním období od 1.11. do 31.3.“
Zastupitelstvo dále schvaluje umístění dopravního značení v části zvané „Stráň“, kde bude obousměrně
trvale umístěna značka „Zákaz stání“ od sokolovny po autoservis.
Zastupitelstvo bere na vědomí upozornění DI Policie ČR na nedostatečné značení místních komunikací
v Rozstání i Baldovci a náprava bude provedena dle stanovení dopravního značení Odborem dopravy v roce
2011 co nejdříve, dle povětrnostních podmínek.
10. Schvaluje přijetí dotace ve výši 402 903 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Rozstání,okres
Prostějov, příspěvkovou organizaci, Rozstání 25, do rozpočtu obce, která bude po obdržení neprodleně
převedena na účet této školy.
Dotace bude financována na dvě etapy, kdy 1. ve výši 241 741,80 Kč by měla být převedena na účet obce
v nejbližší době a 2. po 14-ti měsících.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č.5 na rok 2010 (viz. příloha)
12. Schvaluje odměny členů zastupitelstva: - místostarosta ve výši 7 509 Kč, předsedové výborů a komisí ve
výši 1 060 Kč, členové výborů a komisí ve výši 750 Kč hrubého. Tyto odměny jsou platné od 1.12. 2010

