
                                                               USNESENÍ č. 2/2019     

              Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 21.6. 2019 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 

1. Schválilo program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
 

2. Po projednání závěrečného účtu schvaluje zastupitelstvo obce celoroční hospodaření 
obce za rok 2018 a to bez výhrad.  
 

3. Schvaluje účetní závěrku obce Rozstání za rok 2018  (viz. protokol). 
 

4. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okr. Prostějov,   
příspěvková organizace, za rok 2018  (viz. protokol). 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje z 
programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních 
a tělovýchovných zařízení. Předmětem žádosti je pořízení multifunkčního stroje Vari 
na údržbu sportovního zázemí v obci a zavazuje se k ponechání tohoto majetku, 
pořízeného z dotace, po dobu minimálně 10 let ve vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 49 000 Kč na opravu hasičské 
TATRY 815. Tím schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rozstání a 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, a spolufinancování opravy.  

 

6. Schvaluje příspěvek formou daru pro: 
 Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče pro Moravu a Slezko, Jungmannova 25,          
             Olomouc ve výši 3 000  Kč. 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Barákova 23,                      
             Prostějov, ve výši  3 000 Kč. 

1. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330051938/001 mezi Obcí 
Rozstání a  E.ON  Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

8.   Schvaluje prodej obecních pozemků: 

 Část pozemku p.č. 701/21 – 75 m2, pro L. K., Lipovec, cena za 1 m2 /20,- Kč 

      Část pozemků p.č.1572/8 – 41 m2 a p.č. 1572/2 – 9 m2, pro L. H., Drietoma,  
      cena  za 1 m2 / 20,-  Kč 
 
 Neschvaluje prodej obecního pozemku 2004/1 paní L. Š. Tento pozemek není na 
prodej. 
 
 9.  Neschvaluje koupi bývalého Stavomatu do majetku obce. 
  
10. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 
 



11. Bere na vědomí zprávu finančního výboru 
 
12. Bere na vědomí starostou provedená rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 (viz. příloha) 
 
13. Schvaluje skupinu pro interní audit ve složení: Dana Hudcová, Petr Kraus, Vlasta 
Kučerová 
 
14. Schvaluje přijetí dědictví do majetku obce po zesnulém S. K., Rozstání.    
      podle Usnesení č.j.: 27 D 1524/2108 – 50 vydané soudní komisařkou – notářkou Mgr. 
K.Z.,     
      Kroměříž, ze dne 2.4. 2019 
 

 


