Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 18. 12. 2013

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2013
2. nájemní smlouvu o pronájmu prostor sloužících k podnikání v Dělnickém domě v Zastávce, na
dobu určitou do 31. 12. 2014.
3. darovací smlouvu uzavřenou mezi dárcem a obcí Zastávka, jejímž předmětem je darování
oprav a zhodnocení majetku v prostorách Dělnického domu, které darující daroval touto
smlouvou obci Zastávka
4. rozpočtové opatření č. 12/2013 obce Zastávka
5. rozpočet obce Zastávka na rok 2014
6. přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
(vypuštění ze vstupného), ve znění vyhlášky č. 4/210 a č. 1/2012
8. Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka č. 6/2013, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. ceník poskytovaných služeb obce Zastávka na rok 2014
10. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2013: středa 29. 1. 2014
v 17,00 hodin, středa 26. 2. 2014 v 17,00 hodin, středa 26. 3. 2014 v 17,00 hodin, středa 23.
4. 2014 v 17,00 hodin, středa 28. 5. 2014 v 17,00 hodin, středa 25. 6. 2014 v 17,00 hodin
11. nájemní smlouvy s žadateli na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Stará Osada 9,10,11, Hutní Osada 14 a Martinská Osada 76,77, 574, 575
12. nájemní smlouvy s žadateli na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015.
Stará Osada 10, 11
13. nájemní smlouvu s žadatelkou na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
Martinská Osada 573
14. aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka na rok 2013
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09031381o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, včetně změn podmínek
poskytnutí dotace
16. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO
II
17. odpisový plán Základní a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov na rok
2014
18. odpisový plán Domu dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov na rok 2014
19. text Dodatku ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření mezi Obcí Zastávka a Svazkem
vodovodů a kanalizací Ivančice
20. přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o odstraňování a separaci odpadu v obci Zastávka pro rok
2014, uzavřenou mezi obcí Zastávka a firmou KTS Ekologie s.r.o.

II. ZO bere na vědomí:
1)

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá:
1) starostovi obce zveřejnit termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka na 1. pololetí 2014
způsobem v místě obvyklém.

IV. ZO neschvaluje:
1) přidělení nájemní smlouvy žadatelce na byt č. 5 v č. p. 9.

