Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 27. 11. 2013
I.

ZO schvaluje

1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 11. 2013
2. jednání o mimosoudním vyrovnání, které předložil právní zástupce SBD Réna, ohledně
vlastnictví pozemků a pověřuje starostu obce k dalším jednáním ledně předložení návrhu na
mimosoudní vyrovnání
3. rozpočtové opatření č. 11/2013 obce Zastávka
4. návrh rozpočtu na rok 2014
2
5. navýšení nájemného v obecních bytech pro rok 2014: Byt standardní kvality – 50 Kč/m
2
a byt se sníženou kvalitou – 40 Kč/m
6. smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na výměnu oken v MŠ u Školy a MŠ Havířská ve výši
180 000 Kč
7. dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Dům dětí a mládeže Zastávka,
okres Brno - venkov
8. změnu zápisu údaje vedeného v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz místa
poskytování služeb v příspěvkové organizaci, Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brnovenkov
9. ceník poplatků a služeb v obecní knihovně na rok 2014
10. smlouvu o zřízení věcného břemena p. č. 748/2 a p. č. 1178 mezi ČR - Stání pozemkový úřad
a Obcí Zastávka (dostavba kanalizace) a pověřuje starostu jejím podpisem
11. prominutí nájemného za pronájem velkého sálu Dělnického domu na konání stokovacího
plesu dne 17. 1. 2014
12. prominutí nájemného za pronájem velkého sálu Dělnického domu na konání divadelního
přestavení dne 8. 12. 2013
13. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a společností DIMATEX CS, spol. s r.o. o spolupráci při
sběru textilního odpadu od občanů obce Zastávka
14. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a společností SŽDC s. o., v zastoupení společností
SUDOP BRNO, spol. s r.o., o právu provést stavbu v souvislosti s realizací akce „Revitalizace
trati Okříšky – Zastávka u Brna“ a to na pozemcích p. č. 1177 a p. č. 1149 v k. ú. Zastávka
15. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 a pověřuje starostu obce jejím podpisem

I.

ZO bere na vědomí

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
informaci o pohledávkách a závazcích obce Zastávka ke dni 27. 11. 2013
informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
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
5. záměr prodeje pozemku p. č. 1176/3
1.
2.
3.
4.

II. ZO ukládá
1. starostovi obce, předsedovi finančního výboru a předsedkyni kontrolního výboru dále jednat o
koupi domu č. p. 105
2. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce Zastávka pro rok 2014 způsobem v místě
obvyklém
3. starostovi obce RNDr. Pospíšilovi, předsedovi finančního výboru ing. Leitnerovi a předsedkyni
kontrolního výboru Mgr. Baštařové schvalovat podání žádostí obce Zastávka o dotace.

