USNESENÍ č. 5/2015
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 23.10. 2015

ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Schvaluje pronájem obchodu v Baldovci pro paní P. G., Staré Město. Pronájem bude od
1.11. 2015, nájemné 100 Kč 1 měsíc + elektřina měřená svým měřidlem 100% + voda a
plyn 75% z celkových nákladů v budově 343 měřené společným měřidlem. Zbývajících
25% hradí obec.
2.

Revokuje část usnesení č. 1/2014, bod 2, kdy byl schválen prodej pozemků p.č. 2019/8 –
77 m2 a st. 486 – 16 m2 pro pana J. Z. Tento o pozemky již nemá zájem.

3. Schvaluje prodej pozemků p.č. 2019/8 – 77 m2, cena za 10 Kč/1m2, a st. 486 – 16 m2, za
cenu 20Kč/1m2, pro P. K. Brno.
Odkládá žádost pana P. o prodej částí pozemků p.č. 2019/4 a 1233/24. Jeho žádost se
bude řešit po ujasnění a upřesnění zaměření těchto pozemků.
4.

Schvaluje odkup částí pozemků, které zasahují do staré uzavřené skládky mezi
Rozstáním a Baldovcem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k zajištění vypracování
geometrického plánu, kde bude známo množství m2 a počet zasažených pozemků.

5. Bere na vědomí starostou schválená rozpočtová opatření č.5 a č.6, (viz. příloha)
6. Schvaluje vypovězení Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ze dne 9.1.
2004 včetně dodatků 1, 2, a 3.
7. Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na
úseku přestupkové agendy mezi Obcí Rozstání a Statutárním městem Prostějov. Odměna
pro Prostějov je 1 000 Kč za každý přestupek. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu navržené smlouvy a žádosti o udělení souhlasu s jejím uzavřením na KÚ OL
kraje.
8. Schvaluje umístění sídla spolku „Mysliveckého spolku Rozstání“ v budově na adrese
Rozstání 280.
9. Schvaluje přijetí dotace příjemci Obci Rozstání od poskytovatele Olomouckého kraje ve
výši 6 400 Kč. Dále zastupitelstvo obce schvaluje znění veřejnoprávní Smlouvy o
poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

