USNESENÍ č. 2/2017
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 16.6. 2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí plnění usnesení
2. Po projednání závěrečného účtu schvaluje zastupitelstvo obce celoroční hospodaření
obce za rok 2016, a to bez výhrad.
3. Schvaluje účetní závěrku obce Rozstání za rok 2016 (viz. protokol).
4. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okr. Prostějov,
příspěvková organizace, za rok 2016 (viz. protokol).
6. Bere na vědomí starostou schválená rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4.
7. Schvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 79/1 – 100 m2, od 17.6. 2017, na
možnost využití jako zahrádku, pro S. P., Rozstání, za cenu 2 Kč/1m2 ročně.
Neschvaluje prodej pozemků 1714/1, 1901 a 1904/2 žádnému zájemci.
Zájemci PEDOP neschvaluje zastupitelstvo možnost vynětí pozemku p.č. 1714/1
k dočasnému odnětí ze zemědělského půdního fondu.
8. Schvaluje odkup části pozemku p.č. 1489/1 cca 1 000 m2, do vlastnictví obce od pana
L. V., Rozstání za cenu 10 Kč/ 1 m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby nechal
vypracovat geometrický plán na oddělení zmíněného pozemku a poté provedení
odkupu.
9. Schvaluje návrh komise pro hodnocení nabídek na akci „Rozstání – soubor 8 RD –
komunikace, chodník, parkovací stání, točna ČOV , MK Baldovec“ a výběr
dodavatele, kdy nejlepší nabídku předložila firma Strabag. Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu o dílo č.: 841/NCAD/003/087/2017, mezi obcí a f. Strabag a.s., Praha 5, Na
Bělidle 198/214,
150 00 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
10. Schvaluje Smlouvu o dílo mč.: 17-T008 mezi obcí Rozstání a zhotovitelem PROVOD
– inženýrská společnost, s.r.o., středisko Tišnov, Brněnská 196, Tišnov. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
11. Schvaluje Smlouvu č. 1040011654/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Rozstání a E-ON Distribuce a.s., F.A. Gernstera 2151/6, České Budějovice.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
12. Schvaluje prodej všech podílových listů ve správě ING za cenu určenou trhem v den
prodeje. Pověřuje starostu obce k provedení tohoto úkolu.
13. Schvaluje skupinu pro interní audit ve složení: Vlasta Kučerová, Jaroslav Bezděk, Petr
Kraus.

14. Zastupitelstvo obce Rozstání rozhoduje o územní působnosti Destinačního
managmentu oblasti „Moravský kras a okolí“ na území Obce Rozstání a hlásí se
k územní turistické oblasti „Moravský kras a okolí“. K této oblasti náleží společně
s obcemi sdruženými v DSO „Protivanovsko“.
15. Bere na vědomí, že byl Valnou hromadou schválen závěrečný účet Mikroregionu
Protivanovsko.

