Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 29. 2. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 29.2.2012
2. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1.3.2012 do 30.6.2012 s žadatelkou
bytem Zastávka, Martinská osada 574
3. rozpočtové opatření č. 2/2012 obce Zastávka
4. inventarizační zprávu za rok 2011 obce Zastávka
5. směrnici Odpisový plán obce Zastávka
6. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
T.G.Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov za rok 2011 včetně způsobu rozdělení
fondů - kladný hospodářský výsledek ve výši 118.717,20 Kč rozdělit následujícím
způsobem: rezervní fond 88.717,20 Kč a fond odměn 30.000 Kč
7. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov za rok 2011 včetně způsobu rozdělení do fondů – kladný hospodářský
výsledek 66.621,60 Kč rozdělit následujícím způsobem: rezervní fond 26.516,60 Kč,
fond odměn 40.105 Kč
8. prodej pozemku p.č. 155/2, zahrada, o výměře 61m2 za 100Kč/m2 a náklady prodeje
9. prodej pozemku p.č. 155/1, zahrada, o výměře 59m2za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
10. prodej pozemku p.č. 142/9, ostatní plocha, o výměře 39m2, s věcným břemenem a p.č.
155/5 o výměře 40m2 za 100 Kč/m2 a náklady prodeje
11. prodej pozemku p.č. 142/10, ostatní plocha, o výměře 38m2za 100 Kč/m2 a náklady
prodeje
12. prodej pozemku p.č. 535, zastavěná plocha, o výměře 18m2 , prodej jiná stavba bez
č.p./č.e na parcele č.535 za 1.000,-Kč a náklady prodeje
13. udělení Pamětní medaile obce Zastávka Mgr. Mileně Leitnerové. Zastupitelstvo obce
tuto pamětní medaili udělilo jako výraz poděkování za výchovu a vzdělávání mladé
generace
14. udělení Pamětní medaile obce Zastávka paní Marii Ryšavé. Zastupitelstvo obce tuto
pamětní medaili udělilo jako výraz poděkování za výchovu a vzdělávání mladé
generace
15. obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka č. 1/2012 o místních poplatcích, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška Obce Zastávka č.1/2010, o místních poplatcích ve
znění Obecně závazné vyhlášky Obce Zastávka č.4/2010
16. zřízení nového pracovního místa (dělník nádvorní skupiny), navýšení počtu
pracovníků Obce Zastávka o úvazek 1,0. Celkový počet zaměstnanců obce je 14,5
úvazků
17. zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2011
18. spolupráci s Českými drahami ve věci spolupráce při zajištění akcí: „S motoráčkem za
permoníky“, „Muzejní noc“ a „Dny Zastávky“
19. smlouvu o podnájmu bytu č. 1, Stará osada č.p. 570, Zastávka mezi nájemcem a
podnájemcem do 31.1.2013

20. smlouvu o podnájmu bytu č. 3, Stará osada č.p. 79, Zastávka mezi nájemcem a
podnájemcem do 31.12.2012
21. bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě MO KSČM pro konání společenskokulturního odpoledne dne 10.3.2012 v rámci oslav MDŽ
22. bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě Svazu tělesně postižených v ČR o.s.,
místní organizaci Rosice pro konání výroční schůze dne 23.3.2012
23. bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, Oblastní organizace Brno-venkov pro konání členské schůze dne 3.5.2012

ZO neschvaluje:
1. znovuobnovení nájemního vztahu s žadatelkou na byt Stará osada č.p.9, Zastávka

ZO bere na vědomí :
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací obce, stejně jako obecní knihovny obce
Zastávka
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o.p.s., KTS Ekologie s.r.o. a Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
5. informaci starosty obce o podaných žádostech o dotace na rok 2012 a o
připravovaných žádostech

ZO ukládá:

1. knihovnici a předsedovi informační komise zajistit připojení k internetu do obecní
knihovny
2. starostovi a místostarostovi obce zajistit důstojný způsob předání ocenění Mgr. Mileně
Leitnerové a paní Marii Ryšavé
3. starostovi obce zajistit zveřejnění Zprávy o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za
rok 2011 v Zastáveckém zpravodaji.

