Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

27. 5. 2020
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva,
3. prodej pozemku p. č. 156/2, zastavěná plocha, o výměře 134 m 2, součástí pozemku je
budova č. p. 64, prodej pozemku p. č. 158/2, zastavěná plocha, o výměře 166 m 2,
prodej pozemku p. č. 142/12, ostatní plocha, o výměře 45 m 2 za cenu 1 100 000 Kč a
náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy,
4. rozpočtové opatření č. 18/2020 obce Zastávka,
5. poskytnutí individuální dotace pro Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková
organizace, z rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši 55 850 Kč na rok 2020,
6. poskytnutí individuální dotace pro Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši 20 800 Kč na rok 2020,
7. účetní závěrku obce Zastávka za rok 2019 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a
poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka,
8. účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
9. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka. Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 1,17 Kč,
hospodářský výsledek z vedlejší činnosti ve výši 0,00 Kč,
10. rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 1,17 Kč (1,17 Kč z hlavní
činnosti a 0,00 Kč z hospodářské činnosti) do rezervního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace,
11. účetní závěrku Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace s tím, že tato
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní
jednotky,
12. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka,
příspěvková organizace. Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši
168 529,88 Kč z hlavní činnosti a kladný hospodářský výsledek z hospodářské
činnosti ve výši 12 157,55 Kč,
13. rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 180 687,43 Kč (168 529,88 Kč
z hlavní činnosti a 12 157,55 Kč z hospodářské činnosti) do fondu oprav příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace,
14. účetní závěrku RIC Zastávka, příspěvková organizace s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
15. výsledek hospodaření příspěvkové organizace RIC Zastávka, okres Brno-venkov.
Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 331,65 Kč z hlavní činnosti a
kladný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 16 207,89 Kč,
16. rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 16 539,54 Kč (331,65 Kč z hlavní
činnosti a 16 207,89 Kč z hospodářské činnosti) následujícím způsobem: 3 300,00 Kč
do fondu odměn, 13 239,54 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace RIC
Zastávka, příspěvková organizace,
17. přílohu ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace, jejímž předmětem je specifikace majetku této příspěvkové
organizace na základě provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2019,
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18. přílohu ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace,
jejímž předmětem je specifikace majetku této příspěvkové organizace na základě
provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2019,
19. přílohu ke zřizovací listině RIC Zastávka, příspěvková organizace, jejímž předmětem
je specifikace majetku této příspěvkové organizace na základě provedené
inventarizace ke dni 31. 12. 2019,
20. prodej pozemku p. č. 1038/9, zahrada, o výměře 47 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a náklady
prodeje,
21. prodej pozemku p. č. 104/1, zahrada, o výměře 37 m2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady
prodeje,
22. prodej pozemku p. č. 1245/3, ostatní plocha, o výměře 38 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a
náklady prodeje,
23. prodej pozemku p. č. 1245/1, ostatní plocha, o výměře 79 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a
náklady prodeje,
24. prodej pozemku p. č. 1246/1, ostatní plocha, o výměře 55 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a
náklady prodeje,
25. prodej pozemku p. č. 1246/2, ostatní plocha, o výměře 38 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a
náklady prodeje,
26. prodej pozemku p. č. 1245/3, ostatní plocha, o výměře 7 m2 za cenu 150 Kč/m2 a
náklady prodeje,
27. prodej pozemku p. č. 123/32, zastavěná plocha, o výměře 36 m 2 za cenu 300 Kč/m2 a
náklady prodeje,
28. pronájem pozemku p. č. 185/1, ostatní plocha, o výměře 123 m 2 za cenu 5 Kč/m2/rok a
to s platností od 1. 7. 2020,
29. prominutí dlužného nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu č. 2 na ulici
Stará osada č. p. 9 po zemřelé ve výši 6 684 Kč,
30. Ceník úhrad za zřízení věcných břemen – služebností na nemovitostech ve vlastnictví
obce Zastávka a to s platností a účinností od 28. 5. 2020,
31. dofinancování akce „Pořízení dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro JSDH
obce Zastávka“, na kterou byla poskytnuta dotace, z rozpočtu obce Zastávka do
celkové výše kupní ceny.
II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 16/2020, č. 17/2020 obce Zastávka,
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2019,
3. podklady předložené ke schválení účetní závěrky, zejména však Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Zastávka za rok 2019 vypracovanou společností TOP
AUDITING, s. r. o.,
4. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
5. záměr prodeje pozemku p. č. 123/34, zastavěná plocha, o výměře 36 m2,
6. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1240, zahrada, o výměře 170 m2,
7. záměr pronájmu pozemku p. č. 82/2, zahrada, o výměře 184 m2,
8. záměr prodeje pozemků p. č. 161/15, ostatní plocha, o výměře 104 m 2 a pozemku p. č.
161/17, ostatní plocha, o výměře 61 m2,
9. záměr prodeje pozemků p. č. 104/2, zahrada, o výměře 103 m2,
10. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce,
11. záměr prodeje bytové jednotky 568/1, způsob využití byt,
12. záměr prodeje bytové jednotky 568/2, způsob využití byt,
13. záměr prodeje bytové jednotky 568/3, způsob využití byt,
14. záměr prodeje bytové jednotky 568/4, způsob využití byt,
15. záměr prodeje bytové jednotky 568/5, způsob využití byt,

Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

16. záměr prodeje bytové jednotky 568/6, způsob využití byt,
17. záměr prodeje bytové jednotky 568/7, způsob využití byt,
18. záměr prodeje bytové jednotky 568/8, způsob využití byt,
19. záměr prodeje bytové jednotky 568/9, způsob využití byt,
20. záměr prodeje bytové jednotky 568/10, způsob využití byt.

