Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 27.3.2013
I. ZO schvaluje
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 3. 2013
2. zaslání objednávky na výrobu klimatizace do kuchyně v Dělnickém domě
3. částku 100 000 Kč, kterou obec Zastávka bude vyžadovat po občanském sdružení Mighty Shake
Zastávka v případě, že bude mít zájem využívat prostory v Dělnickém domě
4. rozpočtové opatření č. 3/2013 obce Zastávka
5. poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na odstranění havarijního stavu šaten ve sportovním
areálu a smlouvu o jejím poskytnutí
6. prominutí a následný odpis pohledávky ve výši 2 281 Kč žadatelce (vyúčtování záloh na energie za rok
2008) z důvodu neznámého pobytu
7. uzavření smlouvy č. D/D0446 na dodávku oken od společnosti NKS Okna - Mateřská škola Zastávka
8. uzavření smlouvy č. D/D0445 na dodávku oken od společnosti NKS Okna - byty OÚ
9. uzavření smlouvy č. D/D0014 na dodávku oken od společnosti NKS Okna - OÚ Zastávka
10. uzavření smlouvy č. D/D0387 na dodávku oken od společnosti NKS Okna – dílny OÚ
11. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres
Brno – venkov, kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 66 9500 Kč a rozdělení kladného
hospodářského výsledku do rezervního fondu částkou ve výši 16 950 Kč a do fondu odměn částkou ve
výši 50 000 Kč
12. účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov,
hospodářský výsledek této organizace ve výši 0,00 Kč
13. neinvestiční náklady za žáka základní školy a neinvestiční náklady za žáka mateřské školy –
detašovaného pracoviště Babice u Rosic
14. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ZN-014130004615/1030007815/002-MDP
15. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se mění vyhláška č. 1/2013 o zákazu konzumace alkoholu
16. bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického domu na jednání okresní konference Svazu tělesně
postižených dne 2.5.2013
17. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a společností DEA Energetická agentura, s.r.o. ve věci zhotovení
průkazů energetické náročnosti objektů ve vlastnictví obce Zastávka
18. zřízení tří nových pracovních míst, navýšení počtu pracovníku obce Zastávka o úvazek 3,0. Celkový
počet zaměstnanců obce bude 19,5 úvazku. ZO schvaluje uzavření příslušných smluvních vztahů
s Úřadem práce
19. uzavření Kupní smlouvy č. 1501909018 mezi obcí Zastávka a společností Českomoravský štěrk,
a. s.
20. uzavření Smlouvy o právu stavby mezi obcí Zastávka a firmou Toseda s. r. o., pro stavbu „Kancelářská
budova – sídlo firmy“, k. ú. Zastávka, včetně technické infrastruktury a připojení sjezdu
II. ZO bere na vědomí
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. informaci o přijatých dotacích a podaných žádostech o dotaci
3. informaci o pohledávkách a závazcích obce Zastávka ke dni 27.3.2013
4. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
5. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice o. p. s., KTS Ekologie
s. r. o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí České republiky a Energoregionu
2020
6. záměr pronájmu pozemku p. č. 1069/1
2
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7. záměr prodeje p. č. 1145, zahrada, o výměře 330 m a p. č. 1149/2, ostatní plocha, výměře 5 m GP
964-574/2012
8. zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2012

III. ZO ukládá
1. starostovi obce podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje
na odstranění havarijního stavu šaten ve sportovním areálu
2. starostovi obce, aby požádal obce, jejichž žáci plní v naší základní škole povinnou školní docházku a
obec Babice u Rosic o úhradu těchto neinvestičních nákladů za žáka
3. starostovi obce zveřejnit vyhlášku o konzumaci alkoholu v platném znění
4. starostovi obce, aby s výsledky jednání zastupitelstva ve věci zpoplatnění využívání prostor v Dělnickém
domě občanským sdružením Mighty Shake Zastávka seznámil vedení tohoto občanského sdružení
5. starostovi obce, aby navrhl způsob, kterým se občanské sdružení Mighty Shake Zastávka bude částkou
100 000 Kč podílet na provozních nákladech v Dělnickém domě.

