
                                                             USNESENÍ č. 1/2014 
      Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 21.2. 
2014  
 
ZASTUPITELSTVO OBCE: 
 
1.   Bere na vědomí plnění usnesení 
 
2.   Schvaluje prodej obecních pozemků pro: 
      - pozemek st. 485 – 26 m2, cena 20 Kč/1m2, pro J. P., Rozstání. 
      - pozemek p.č. 2019/8 – 77 m2, cena za 20 Kč/1m2, a st. 486 – 16 m2, za cenu 20Kč/1m2,  
        pro   
        J. Z., Blansko. 
      - část pozemku p.č. 279/1 – 96 m2, cena za 10 Kč/1m2, pro manžele J. a M. A., Baldovec. 
      - pozemek p.č. st.313/2 – 19 m2, za cenu 20 Kč/1m2, pro M. J., Vysočany-Housko. 
 
3.   Neschvaluje přeměnu podoby akcií společnosti VĚTRNÝ PARK DRAHANY z listinných      
      na zaknihované ve vlastnictví akcionáře obce Rozstání, a proto nebude zřizovat majetkový  
      účet na tyto akcie.  
 
4.   Schvaluje udělení výjimky pro nižší počet žáků ve třídě pro Základní školu a mateřskou  
      školu   Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace, na rok 2014 – 2015. 
 
5.   Schvaluje od 1.4. 2014 pronájem obecního bytu 3+1 v Rozstání 77, včetně příslušenství a   
      garáže, pro zájemce R. B., Jedovnice a J.S., Rozstání, za smluvní cenu 2 500 Kč za měsíc  
      + energie a voda. Nájem se schvaluje na dobu určitou 5 let, s možností prodloužení nájmu  
      po  uplynutí této lhůty.  
 
6.   Schvaluje a souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS  
     Moravský kras v období 2014 – 2020 a souhlasí s přípravou komunitně vedené  
     Integrované strategie území  MAS Moravský kras pro období 2014 – 2020 na svém území.  
 
7.  Schvaluje Smlouvu č.: 1030015654/001 o smlouvě budoucí mezi obcí Rozstání a E.ON 
    Česká republika, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného  
    břemene  v obecních pozemcích 1926/1, 1492/3, 1927/2, 1940, 1930, 1931 a 1932 za úplatu  
   3 260 Kč. 
 
8.   Schvaluje účetní závěrku obce Rozstání a účetní závěrku Základní škola a mateřská škola   
      Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace. 
 
9.   Neschvaluje zbudování naučné stezky pro o.s. ROZŠŤÁNCI. 
 
10.  Schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě č.31 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. 
 
11.  Schvaluje rozpočtové opatření č.1 na rok 2014 
12.  Dle doporučení hodnotící komise zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele stavby  
       „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“ firmu STRABAG, a.s.   
       Na základě této skutečnosti zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce podepsání   
       Smlouvy o dílo s uvedenou firmou, jakmile to bude možné po vyřízení všech lhůt a  
       okolností. 



 
13.  Zastupitelstvo schvaluje starostovi obce proplacení oprávněných nákladů firmě E.ON dle      
      smluv o připojení k distribuční soustavě pro akci „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“. 
 
 
 


