
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

24. 6. 2020

I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva, 
3. rozpočtové opatření č. 20/2020 obce Zastávka,
4. souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2019 a závěrečný účet obce

za rok 2018, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019, a to bez výhrad,

5. dodatek č. 1 k odpisovému plánu ZŠ a MŠ za rok 2020,
6. ZO  schvaluje  zařazení  území  obce  Zastávka  do  území  působnosti  Místní  akční

skupiny Brána Brněnska, z. s., IČ: 22712372 na programové období 2021-2027,
7. prodej pozemku p. č. 123/34, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m2 za cenu

300Kč/m2,
8. pronájem části pozemku parcela p. č. 1240 o výměře 170 m2 na dobu neurčitou za

cenu 5 Kč/m2/rok,
9. pronájem pozemku parcela p. č. 82/2, zahrada, o výměře 184 m2 na dobu neurčitou za

cenu 5 Kč/m2/rok,
10. prodej pozemku p. č. 161/15, ostatní plocha, o výměře 104 m2, p. č. 161/17, ostatní

plocha, o výměře 61 m2 za cenu 150 Kč/m2,
11. ZO  schvaluje  prodej  pozemku  p.  č.  104/2,  zahrada,  o  výměře  103  m2  za cenu

150 Kč/m2,
12. pronájem  části  pozemku  parcela  p.  č.  196/1,  zahrada,  o  výměře  81  m2 na  dobu

neurčitou za cenu 5 Kč/m2/rok,
13. ukončení nájemní smlouvy č. NS2/2016 ke dni 30. 6. 2020,
14. odpuštění dluhu na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání – restaurace

„Dělnický dům“ (nájemce Vladimír Blažejovský, IČ:68710593), a to za druhé čtvrtletí
roku 2020,

15. odpuštění dluhu na nájemném za užívání prostor sloužících k podnikání – restaurace
„Stadion“ (nájemce Libor Nehyba, IČ:60431199), a to za druhé čtvrtletí roku 2020,

16. uzavření  Smlouvy  o  právu  provést  stavbu  03MP-005295  mezi  obcí  Zastávka  a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je dotčení pozemků v majetku obce
Zastávka  v souvislosti  s  realizací  stavby  „I/23  Hranice  okresu  Třebíč  –  Vysoké
Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 19/2020 obce Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
3. sdělení o poskytnutí dotace na realizaci půdní vestavby základní školy, které poskytlo

Ministerstvo financí České republiky,
4. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá: 
1. místostarostovi  obce  jednat  o  ukončení  přiznané  podpory  ze  SFŽP  na  pořízení

elektromobilu a se společnosti SSKT s. r. o. o ukončení smluvního vztahu, včetně jeho
dodatku č. 1,

2. starostovi obce seznámit se schválením závěrečného účtu obce Zastávka Jihomoravský
kraj,

3. starostovi obce informovat Jihomoravský kraj o uzavření smlouvy se společností TOP
AUDITING o kontrole hospodaření obce za rok 2020,
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4. starostovi obce realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby „Základní a Mateřská
škola T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben – hrubá stavba“, včetně schválení
zadávací dokumentace, stanovení příslušných komisí a odpovědných osob a dalších
administrativních kroků spojených s výběrem zhotovitele.
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