Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 23. 4. 2014
ZO schvaluje:
1.

program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 4. 2014

2.

rozpočtové opatření č. 4/2014 obce Zastávka

3.
podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku Obce Zastávka a zjistit, zda tato
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky:
a.

Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Fin 2-12M

b.

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

c.

Inventarizační zpráva

4.
podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku příspěvkových organizací
Základní škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov a Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brnovenkov a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní
jednotky:
a)

Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

b)

Záznamy z veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích

c)

Inventarizační zpráva

5.
smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Zastávka u Brna, Mánesova –
jednotná kanalizace, stavební úpravy“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a Obcí Zastávka,
výše spoluúčasti činí 120 282,- Kč
6.

obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka č. 1/2014 o místních poplatcích

7.

volbu přísedícího Okresního soudu Brno-venkov, pana V. P., Zastávka

8.

prodej pozemku p. č. 142/11, ostatní plocha, o výměře 80 m2, za cenu 100 Kč/m2

9.

uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č. 1034, zahrada, o výměře 120 m2,

10.

uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 3/2, zahrada, o výměře 105 m2

11.
NN)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ( Zastávka – Nádražní, úprava kabelu

12.

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Zastávka – Nádražní, úprava kabelu NN)

13.

smlouvu o zřízení věcného břemene (Zastávka – Babická, TOSEDA : NN příp. kabel. smyčka)

14.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Zastávka : NN přípojka, kabelová
smyčka)

15.
přijetí částky 9 520,- Kč od Společné advokátní kanceláře, Údolní 222/5, 602 00 Brno, která
představuje 50% nákladů právního zastoupení při právním sporu obce Zastávka a Rény, stavebního
bytového družstva
16.
bezplatné využití prostor ve sportovním areálu obce za účelem konání společensko-kulturního
dopoledne v rámci oslav 1. máje
17.
smlouvu mezi obcí Zastávka a společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

II. ZO bere na vědomí:
1.

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce

2.

informaci o pohledávkách a závazcích ke dni 23. 4. 2014

3.

informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce

4.

informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice

o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí České republiky
5.

záměr prodeje p. č. 1231/3, zahrada, o výměře 125 m2 a parcely p. č. 1247/2, ostatní plocha,

výměře 55 m2
6.

záměr prodeje domu č. p. 545 na parcele č. 105/4

7.

záměr propachtovat pozemek p. č. 135/4, zahrada o výměře 306 m2

8.
záměr prodeje p. č. 135/5, zastavěná plocha, o výměře 26 m2, p. č. 135/6, zahrada, o výměře 60
2
m , p. č. 133/28, ostatní plocha, o výměře 3 m2
9.

záměr prodeje p. č. 133/26, ostatní plocha, o výměře 11 m2

