USNESENÍ č. 2/2016
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 15.4. 2016

ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Schvaluje prodej částí obecních pozemků p.č.2019/4 – 67 m2 a p.č. 1233 – 24 m2 pro pana
K. P., Brno. Cena za 1m2 je 10 Kč.
2. Schvaluje pronájem nebytového prostoru 15 m2 v bývalé spořitelně pro paní O. H., Prostějov,
za smluvní cenu 300 Kč / 1 měsíc + energie. Pronájem se schvaluje na dobu 3 let od 1.5. 2016.
3. Schvaluje Pojistnou smlouvu č. 8603302840 mezi Obcí Rozstání a Kooperativa pojišťovna,
a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, ČR, kde je pojištěna kanalizace a čistírna
odpadních vod za cenu 39 815 Kč ročně.
4. Schvaluje odkup pozemků do vlastnictví obce od Lesů České republiky, s.p., se sídlem
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, kdy obec kupuje pozemky
p.č. 2023/3 – 211 m2, dále p.č. 2023/5 – 14 m2 a p.č. 2024/6 – 1 262 m2, vše v k.ú. Rozstání
pod Kojálem, za cenu včetně poplatků 41 720 Kč. Dále schvaluje navrženou Kupní smlouvu a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Schvaluje odkup pozemků do majetku obce v k.ú. Rozstání pod Kojálem od majitelů:
- M. a H. K., Rozstání, p.č. 250/4 – 531 m2, p.č. 254/13 – 889 m2 a p.č. 254/8 – 669 m2,
vše za cenu 10 Kč/1 m2.
- J. B., L. B. a J. B., Rozstání pozemky p.č. 254/29 – 79 m2 a p.č. 254/25 – 650 m2, vše za
cenu 10 Kč/1 m2.
- Agroterra Moravia s.r.o., Brno, pozemky p.č. 297/2 – 67 m2, p.č. 298/2 – 39 m2 a p.č.
296/7 – 28 m2, vše za cenu 10 Kč/1 m2.
5. Schvaluje Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění reg.č. 99014425608, mezi Obcí Rozstání a
Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha, ve prospěch
Komerční banky. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
6. Bere na vědomí provedená Rozpočtová opatření č.1 a č.2.
7. Schvaluje pořízení nového územního plánu obce Rozstání, ve smyslu ust. § 44 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), se zahájením v roce 2016.
8. Schvaluje zřízení sídla svojí firmy v nebytových prostorách pronajatých J. M. na adrese
Rozstání 77, dle smlouvy ze dne 1.2. 2013, (bývalá dětská ordinace).
9. Schvaluje výběr dodavatele stavebních prací na akci „Obec Rozstání – oprava místních
komunikací“, firmu STRABAG a.s., Holická 29, 771 49 Olomouc, která podle hodnotící komise
podala nejvýhodnější nabídku v zakázce malého rozsahu a to za cenu 5 317 124,70 Kč bez
DPH.. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
10. Schvaluje preventistou obce pro JSDH pana P. P., Rozstání.

