
 
 
                                                             USNESENÍ č. 6/2016  
   Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 14.12. 2016 
 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE: 
 

1. Revokuje část usnesení č. 5/2014, bod 7, kdy schvaluje bezplatné přijetí části pozemku p.č. 
51 do majetku obce od majitelek Š. S., Ostrov u Macochy a V. S., Rozstání. Za tento 
bezplatný převod budou instalovány značky na omezení rychlosti na místní komunikaci okolo 
jejich nemovitosti.  

 
Dále revokuje část usnesení č. 5/2016, bod 2, kdy schvaluje pronájem kadeřnictví v budově 
OÚ paní V. M., Kotvrdovice. 

 
2. - Neschvaluje prodej pozemku p.č. 2007 – 432 m2 panu ing. P. K., Brno, z důvodu výhrad 

občanů, a protože se jedná o místní komunikaci. 
 

- Schvaluje prodej části obecního pozemku p.č.2019/1 – 93m2, kdy dle geometrického plánu 
vznikl nový pozemek p.č. 2019/31, panu P. K.,  Brno, za cenu 10 Kč/1 m2. 
 

- Schvaluje prodej pozemku p.č. 1567/5 – 230 m2 panu M. K., Baldovec, za cenu 10 Kč/1m2. 
 

- Schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 270/4 – 21 m2, kdy podle geometrického plánu 
vznikly nové parcely p.č. 270/58 – 13 m2 a p.č. st.281/2 – 8 m2, panu F. H., Baldovec, za 
cenu 10 Kč/1 m2. 
 

- Schvaluje od 1.1. 2017 pronájem části pozemku p.č. 1572/2 – 131 m2 pro pana S. K., 
Baldovec, za cenu 2 Kč/1 m2 ročně, tedy celkem 262 Kč, za podmínek, že budou odstraněny 
vysazené keře napříč pozemkem. 
 

- Schvaluje od 1.1. 2017 pronájem částí obecních pozemků p.č. 844 – 248 m2, 1965/1 – 130 
m2,866/8 – 130 m2 a p.č. 843/2 – 700 m2 pro Myslivecký spolek Rozstání, Rozstání 280, za 
smluvní paušální cenu 1 000 Kč. 
 

- Neschvaluje prodej obecních pozemků p.č. 2019/4 – 60 m2 a p.č. 1233/24 – 75 m2 pro pana 
E. H., Rozstání, z důvodu výhrad majitele sousedního pozemku a z důvodu nesprávně 
zaměřeného geometrického plánu a vyřešení odkládá na neurčito. 
 

- Schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2018/10 – 32 m2 pro pana F. H., Kořenec, za 
cenu 10 Kč/1 m2, avšak jen za podmínky, že pan H. podepíše smlouvu o smlouvě budoucí, že 
odprodá obci část pozemku st.233, kde se oddělí prostor jako vjezd pro sousední nemovitost 
X. V případě prodeje a převedení pozemku st. 233 přejde povinnost na jejího nového 
majitele, který o této záležitosti bude a již je informován a smlouvu o smlouvě budoucí 
podepíše též. V případě, že nelze takto právně postupovat, nebo některá ze stran odstoupí od 
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, zastupitelstvo obce zakazuje starostovi obce smlouvu o 
prodeji části pozemku 2018/10 podepisovat.  
 

3. Schvaluje odkup pozemku do majetku obce p.č. 2019/16 – 86 m2 v Rozstání, k.ú. Rozstání 
pod Kojálem, od paní H. H., Hlubočany, za smluvní cenu 40 Kč/1 m2. 
 



- Schvaluje odkup části pozemku do majetku obce p.č. 51 – 54m2, kdy podle geometrického 
plánu vznikla nová parcela 51/2 – 54m2, od majitelek Š. S., Ostrov u Macochy a V.S., 
Rozstání, za smluvní cenu 15 Kč/1 m2.   

 
4. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10 a č. 11. 

 
5. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu. 

 
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se zrušují některé obecně závazné 
vyhlášky obce  (Obecně závazná vyhláška č.1/2015) 

 
6. Schvaluje příspěvek na chod pošty v obci Rozstání ve výši 4 000 Kč měsíčně od 1.1. 2017 

pro paní P. Č., Rozstání, formou daru. 
 
7. Bere na vědomí informace o vyhodnocení vkladu obce do produktu Energy Invest, kdy čistý 

zisk obce je 132 091 Kč. Na základě tohoto výsledku schvaluje zastupitelstvo obce úhradu za 
službu pro pana R. H., jednatele HC FIN SERVIS GROUP, s.r.o., ve výši 6 000 Kč. 
 

8. Schvaluje odkup nemovitostí pohostinství U Vinklerů v Rozstání, p.č. st.61/1 – 273 m2, 
včetně nemovitosti a kůlny p.č. st.61/2 – 25 m2, včetně nemovitosti, od majitelů O. T. a J. T., 
oba bytem Rozstání, za smluvní cenu 350 000 Kč, s tím, že po dobu potřeby bude  
autobusová doprava užívat kůlnu zdarma na uložení svého nářadí.  
 

9. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č.: 10300340025/001 mezi Obcí Rozstání a E.ON 
Distribuce, F. A. Gernstera215/6, 370 49 České Budějovice. 
 

10. Schvaluje rozpočet obce na rok 2017 (viz. příloha). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


