USNESENÍ č. 2/2018
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ ZE DNE 8.6. 2018
ZASTUPITELSTVO OBCE:
1. Po projednání závěrečného účtu schvaluje zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce
za rok 2017, a to s výhradami, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písm. c) (§10 odst. 3 písm. b(zák. č. 420/2004 Sb.). Jako nápravné
opatření upozorňuje starostu obce na dodržování zákonů, včetně jejich změn. Dále pověřuje
kontrolní výbor, aby provedl dohled na případných výběrových řízeních.
2. Schvaluje účetní závěrku obce Rozstání za rok 2017 (viz. protokol).
3. Schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okr. Prostějov,
příspěvková organizace, za rok 2017 (viz. protokol).
4. Schvaluje přijetí finančního daru od firmy PEDOP s.r.o., Lipovec 367, 679 15, ve výši
100 000 Kč pro Obec Rozstání bez účelového určení.
5. Schvaluje počet členů zastupitelstva obce v dalším volebním období v počtu 9 členů.
6. Schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení územního plánu obce ev.č. 217-7, mezi
Obcí Rozstání a Ing. Arch. Martinem Vávrou, Jedovnice. Tím pověřuje starostu obce
k podpisu tohoto dodatku.
7. Schvaluje smlouvy a přijetí dotací od OL kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc Hodolany:
- Smlouva č. 2018/02034/OSR/DSM, výše dotace 79 000 Kč, na akci „Územní plán
Rozstání“, z Programu obnovy venkova OL kraje 2018.
- Smlouva č.2018/02502/OKH/DSM o poskytnutí dotace ve výši 88 000 Kč za účelem
zajištění akceschopnosti jednotek SDH OL kraje, z Programu na podporu JSDH 2018.
8. Schvaluje podle geometrického plánu č. 516 – 185/2017 prodej části obecního pozemku
p.č. 270/4 – 62 m2 pro manžele O.R. a M. R., Kupařovice, za cenu 10Kč/ 1 m2. Současně
obec přijímá do svého majetku část pozemku p.č. 270/8 – 8 m2 za stejnou cenu.
Schvaluje od 1.7. 2018 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 na dobu 10 let.
Schvaluje podle geometrického plánu č.514 – 78/2017 prodej částí obecních pozemků p.č.
2019/4 – 64 m2 a p.č. 1233/24 – 58 m2 pro E. H., Rozstání, za cenu 10 Kč/1m2.
Z důvodu sousedských sporů část obecního pozemku p.č. 2019/4, která rozděluje nově
vznikající pozemek p.č. 2019/33, společně s částí pozemku p.č. 83/3 a sousední pozemek
2019/32, tvořící přístup k nově vznikajícímu pozemku p.č. 115/3, bude veřejně přístupný
všem stranám. Nikdo nemá právo žádným způsobem pozemek jakkoliv omezovat, nebude zde
postaven žádný plot, žádné uložení materiálů, parkování vozidel, ani žádná jiná překážka, aby
obecní pozemek zůstal dostupný všem. Starosta obce může podepsat kupní smlouvu až po

odstranění všech překážek a závad na zmíněné části obecního pozemku p.č. 2019/4, a
podmínky pro volnou dostupnost tohoto obecního pozemku jsou určeny na trvalo.
9. Zastupitelstvo obce odkazuje stěžovatele pana H. na řešení svých sporů se sousedy na
okresní soud.
10. Schvaluje počet zaměstnanců obce na trvalý pracovní úvazek na úklid, obsluhu ČOV,
topiče, práce s křovinořezem, řidič multikáry a další práce po obci v počtu 1 osoba na plný
úvazek a 1 osoba na 6 hodin. Termín plnění tohoto navýšení zaměstnanců si zajistí sám
starosta obce podle potřeby a zajištění pracovníků.
11. Bere na vědomí plnění usnesení.
12. Schvaluje skupinu pro interní audit ve složení: Vlasta Kučerová, Jaroslav Bezděk, Petr
Kraus.
13. Schvaluje generální opravu multikáry a podání objednávky na tuto práci za cenu cca
405 000 Kč bez DPH.
14. Schvaluje prodej staré plechové boudy pro M. V., Rozstání, za cenu 1 000 Kč.
15. Schvaluje dokončení chodníku a trávníku před bývalou tiskárnou za cenu 16 892 Kč bez
DPH od f. Svoboda SDK, s.r.o., Pístovice. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

