USNESENÍ č. 3/2015
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 12.6.
2015

ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Po projednání závěrečného účtu schvaluje zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce
za rok 2014, a to bez výhrad.
2. Schvaluje účetní závěrku obce Rozstání za rok 2014 (viz. protokol).
3. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okr. Prostějov,
příspěvková organizace, za rok 2014 (viz. protokol).
4. Schvaluje přijetí dotací od OL kraje:
- Dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území OL kraje na akci „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť “ ve výši 1 mil. Kč
- Dotaci na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši
10 000 Kč. Zároveň zastupitelstvo schvaluje spolufinancování obce ve výši nejméně
60 % celkových výdajů a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
5. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330030846/001 mezi Obcí
Rozstání a E.ON Distribuce, a.s, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
6. Schvaluje Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupkové agendy mezi Obcí Rozstání a Statutárním městem Prostějov, nám. T.G.
Masaryka 130/14. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
7. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Obcí Rozstání a Lesy
ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, na vedení kanalizačního řádu v pozemku p.č.
2023/3 v k.ú. Rozstání pod Kojálem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.
8. Schvaluje budoucí odkup pozemků od Lesů ČR okolo potoka v obci Rozstání, kde vede
místní komunikace a je uloženo vedení kanalizace. Pověřuje starostu obce na zahájení prací
na vypracování geometrického plánu a ve spolupráci s Lesy ČR činí kroky k cílenému odkupu
potřebných pozemků.
9. Schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 270/4 – 52 m2, podle geometrického plánu
č. 0459-10004/2015 díly „d“ „e“ „f“, pro paní E. Š., Kralice na Hané, za cenu 10 Kč/1m2.
Schvaluje směnit obecní pozemek p.č. 147/5 – 96 m2 za pozemek p.č. 2018/5 – 99 m2
s manželi J. Ch. a J. Ch., Rozstání.
Schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 70/1, kde bude
oddělena obecní komunikace a v ní uložené inženýrské sítě, aby se mohla tato parcela
v budoucnu směnit za soukromé pozemky, kde je uložená kanalizace.

10. Schvaluje pronájem nebytových prostor bývalých ordinací v budově obecního úřadu
Rozstání 77 pro pana O. T., Rozstání, a to od 1.7. 2015, na dobu neurčitou. Cena nájmu je
smluvní ve výši 1 500 Kč/ měsíc + energie.
11. Pověřuje starostu obce k provádění samostatných rozpočtových opatření bez omezení.
Vždy pak na nejbližším zasedání bude o provedených změnách starosta zastupitelstvo
informovat.
12. Schvaluje úhradu poplatků za územní souhlasy kanalizačních přípojek majitelů
nemovitostí v Rozstání stavebnímu úřadu Plumlov, kdy pak tento poplatek bude od
jednotlivých majitelů přípojek vybírán dodatečně při podpisu smlouvy o připojení na
kanalizaci.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 (viz příloha)
14. Schvaluje skupinu pro interní audit ve složení: Vlasta Kučerová, Jaroslav Bezděk, Petr
Kraus.

