Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 26. 2. 2014
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2014
2) rozpočtové opatření č. 2/2014 obce Zastávka
3) prominutí dlužných poplatků z prodlení k 31. 12. 2010 za dlužný nájem a za platby za užívání
bytu, které jsou vedeny v účetnictví ve výši 67.256 Kč, neboť došlo k úhradám dlužných nájmů
a dlužných plateb za užívání bytu. ZO v této souvislosti rozhodlo, že dlužné poplatky
z prodlení za dlužný nájem, a za platby za užívání bytu, budou vymáhány a inventarizovány
v případě soudního vymáhání dlužného nájemného nebo dlužných plateb za užívání bytu
4) odpis dlužných poplatků za kabelovou televizi v celkové výši 8.300 Kč
5) rozeslání dopisů všem dlužníkům poplatku za komunální odpad, ve kterém bude nabídnuta
možnost, že když dlužník uhradí dlužnou částku do 30. 6. 2014, tak nebude dlužná částka
vymáhána prostřednictvím exekutora, stejně jako nebude dlužná částka ve vymáhacím řízení
navýšena
6) informaci o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, okres Brno – venkov, dále pak kladný hospodářský výsledek této
organizace ve výši 34.710,97 Kč a rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního
fondu částkou ve výši 19.710,97 Kč a do fondu odměn částkou ve výši 15.000 Kč
7) informaci o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brnovenkov, schvaluje rovněž hospodářský výsledek této organizace ve výši 0,00 Kč
2
8) pacht pozemku p. č. 175/5 zahrada, o výměře 115m a p. č. 176/5, ostatní plocha o výměře
2
46m
2
2
9) prodej p. č. 1003/13, zahrada, o výměře 116m za 100 Kč /m a náklady prodeje
2
10) uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1271/2, ostatní plocha o výměře 30m
2
2
11) prodej pozemku p. č. 1036/3 o výměře 10m , p. č. 1036/5 o výměře 5m , p. č. 1036/6 o
2
2
výměře 4m za 100 Kč/m a náklady prodeje
12) uzavření nájemní smlouvy na část p. č. 174/1
13) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 775/1, p. č. 762, p. č. 761/4
„Zastávka, MUDr. Havlát, NN přípojka kab. sm. “ ve prospěch oprávněného E.ON
Distribuce, a. s.
14) Směrnici obce Zastávka pro zadávání zakázek malého rozsahu,
15) uzavření Smlouvy o realizaci stavby – kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 443/1 v k. ú.
Zastávka, mezi obcí Zastávka a žadatelem panem T.P. Zastávka.
II. ZO bere na vědomí:
1) informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) informaci o pohledávkách a závazcích ke dni 26. 2. 2014
3) informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4) informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice
5) o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí
České republiky
6) Zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2013
7) záměr pronájmu kancelářských prostor v Dělnickém domě
8) informaci o podání žádostí o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
III. ZO ukládá:
1) starostovi obce zajistit, aby zajistil rozeslání dopisu s výzvou úhrady nájemného v obecních
bytech
2) starostovi obce připravit návrh nájemní smlouvy na pronájem restaurace ve sportovním areálu
obce Zastávka (část budovy Kopečky 512, 664 84 Zastávka) na období od 1. 4. 2014 do 31.
3. 2019 a předložit tento návrh na příštím ZO dne 26. 3. 2014
3) starostovi obce připravit návrh darovací smlouvy mezi obcí Zastávka a panem Markem
Štuklem (vzduchotechnika, regály).

