
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

26. 2. 2020

I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 26. 2. 2020,
3. poskytnutí  individuální  dotace  pro  Kynologický  klub  Rosice,  pobočný  spolek,

z rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši 30 000 Kč na rok 2020,
4. poskytnutí individuální dotace pro Práh jižní Morava, z. ú., z rozpočtu obce Zastávka

v roce 2020 ve výši 10 000 Kč na rok 2020,
5. podklady,  na jejichž základě bude možné prověřit  účetní  závěrku obce Zastávka a

zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky:

a. účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Fin 2 - 12M
b. zpráva auditora o ověření účetní závěrky
c. inventarizační zpráva,

6. podklady,  na  jejichž  základě  bude  možné  prověřit  účetní  závěrku  příspěvkových
organizací Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka,  příspěvková
organizace, Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace a RIC Zastávka,
příspěvková organizace, a zjistit,  zda tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situace účetní jednotky:

a. účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha
b. záznamy  z veřejnosprávních  kontrol  provedených  v příspěvkových

organizacích
c. inventarizační zpráva,

7. prodej pozemku p. č. 982/14, zastavěná plocha, o výměře 18 m2 za cenu 1 000 Kč za
1 m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy,

8. prodej  pozemku  p.  č.  982/15,  zastavěná  plocha,  o  výměře  18  m2,  Nerudova  400,
Zastávka  za  cenu  1 000  Kč  za  1 m2 a  náklady  prodeje  a  pověřuje  starostu  obce
podpisem příslušné kupní smlouvy,

9. prodej pozemku p. č. 219/27, zastavěná plocha, o výměře 5 m2, za cenu 500 Kč za
1 m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy,

10. pronájem části pozemku p. č. 124/1, zahrada, o výměře 75m2 za cenu 5 Kč za 1 m2 a 1
rok a pověřuje starostu obce podpisem příslušné nájemní smlouvy,

11. pronájem části pozemku p. č. 1069/1, ostatní plocha, o výměře 27 m2 za cenu 5 Kč za
1 m2 a 1 rok a pověřuje starostu obce podpisem příslušné nájemní smlouvy,

12. pronájem pozemku p. č. 1003/4, zahrada, o výměře 131m2 za cenu 5 Kč za 1 m2 a 1
rok a pověřuje starostu obce podpisem příslušné nájemní smlouvy,

13. investiční  záměr  a  podání  žádosti  o  dotaci  na  projekt  „Základní  škola  Zastávka,
Nástavba učeben“ v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva financí ČR (Výzva VPS -
228-2-2020 Podpora rozvoje a  obnovy materiálně technické základny regionálního
školství) z podprogramu 298D2280 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí,

14. smlouvu  o  dílo  mezi  obcí  Zastávka  jako  objednatelem  a  Regionální  rozvojovou
agenturou  Východní  Moravy  jako  zhotovitelem,  jejímž  předmětem  je  zpracování
poradenské  a  analytického  materiálu  na  akci  „Základní  škola  Zastávka,  Nástavba
učeben“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 5/2020 a 6/2020 obce Zastávka,
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2. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
3. vědomí informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem,

nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a
kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, ...),

4. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce,
5. zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2019,
6. záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1, zahrada, o výměře 120 m2,
7. záměr prodeje pozemku p. č. 156/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 134 m2,

jehož součástí je stavba č. p. 64, způsob využití bydlení, pozemku p. č. 158/2, zahrada,
o výměře 166 m2, pozemku p. č. 142/12, ostatní plocha, o výměře 45 m2,

8. záměr prodeje pozemku p. č. 1246/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 55 m2,
9. záměr prodeje pozemku p. č. 1246/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 55 m2,
10. záměr prodeje pozemku p. č. 1245/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2,
11. záměr prodeje pozemku p. č. 1245/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2,
12. záměr prodeje pozemku p. č. 1245/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2, 
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