USNESENÍ č. 1/2016
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 19.2. 2016

ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč pro Český svaz včelařů o.s. okresní
organizace Prostějov, základní organizace Rozstání se sídlem Niva 97, 798 61 Drahany.
2. Revokuje usnesení č. 1/2015 bod 2, ze dne 13.3. 2015.
Schvaluje prodej stavebních pozemků p.č. 1186/4 – 756 m2 a st. 2056 – 91 m2 pro pana
R. K., Rozstání, za cenu 100 Kč/ 1 m2, včetně DPH. Podmínkou je zahájit stavbu
do 3 let od převodu v katastru nemovitostí, jinak může obec požadovat vrácení
pozemků zpět.
Schvaluje pronájem (pacht) pozemků dle přílohy k pachtovní smlouvě č. 1865/2016
pachtýři KOJÁL Krásensko, družstvo se sídlem Krásensko č. 57, 683 04 Drnovice , za
cenu uvedenou ve smlouvě celkem 150 Kč. Tím schvaluje i Pachtovní smlouvu č.
1865/2016 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Schvaluje pronájem (pacht) pozemků dle přílohy k pachtovní smlouvě č. 1591 pachtýři
AGRO Rozstání, družstvo se sídlem v Rozstání č. 200, 798 62 Rozstání, za cenu celkem
36 666 Kč na rok. Tím zastupitelstvo schvaluje Pachtovní smlouvu č. 1591 a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
Schvaluje souhlas propachtovatele se zřízením podpachtu pachtýři AGRO Rozstání,
družstvo se sídlem v Rozstání č. 200, 798 62 Rozstání, k propachtovaným pozemkům
v k.ú. Rozstání pod Kojálem PZE p.č. 250 – 0, 0600 ha, PZE p.č. 266/2 – 0, 5309 ha, PZE
p.č. 1921 – 0,2030 ha a KN p.č. 1922/2 – 0,1052 ha, parcely v půdním bloku 9902/1 –
Pazderna, dále pozemek PZE p.č. 1919 – 0,0482 ha, parcela v půdním bloku 0901/5 –
Kněží hora.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracování geometrického plánu na pozemky p.č. 562 a
874/3 pro oddělení vodní plochy u nového rybníka, který nechá zpracovat vlastník této
vodní nádrže Rybářství Přerov, a.s. k předložení zastupitelstvu svého návrhu.
3. Schvaluje navýšení odměn členům zastupitelstva obce ve výši: místostarosta obce o 496 Kč
na výši 8 005 Kč, předsedové výborů o 89 Kč na 1429 Kč, členové výborů o 69 Kč na
1 099 Kč. Toto navýšení se schvaluje od 1.3. 2016.
4. Schvaluje bezúplatné přijetí pozemku p.č. 79/10 v k.ú. Rozstání pod Kojálem do majetku
obce od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2. Tím schvaluje i Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/13/2016 – BPVM a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
5. Schvaluje udělení výjimky pro nižší počet žáků ve třídě pro Základní školu a mateřskou
školu Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace, na rok 2016 – 2017.
6. Bere na vědomí zpracovanou dokumentaci Dobývání stavebního kameniva v dobývacím
prostoru Rozstání.

