Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 28. 5. 2014
ZO schvaluje:
1)program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 5. 2014
2)revokaci usnesení ze dne 26. 2. 2014 – schválení informace 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
3)revokaci usnesení ze dne 26. 2. 2014 – schválení informace o
hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov, schvaluje rovněž hospodářský výsledek této organizace ve
výši 0,00 Kč
4)revokaci usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 23. 4. 2014 – vzetí na
vědomí záměru prodeje pozemku p. č. 133/28, ostatní plocha, o výměře 3
m2
5)rozpočtové opatření č. 5/2014 obce Zastávka
6)účetní závěrku obce Zastávka za rok 2013 s tím, že tato závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky
obec Zastávka
7)účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky
8)výsledek 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
9)účetní závěrku Domu dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov s tím,
že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci
této účetní jednotky

10)výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže,
Zastávka, okres Brno-venkov, schvaluje rovněž hospodářský výsledek této
organizace ve výši 0,00 Kč
11)dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov se sídlem Kopečky 115, Zastávka
(změna ceny pozemku p. č. 228/9)
12)uzavření pachtovní smlouvy na p. č. 135/4, zahrada, o výměře 306 m2
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
13)uzavření kupní smlouvy – p. č. 133/26, ostatní plocha o výměře 11 m2 za
100 Kč /m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
14)uzavření kupní smlouvy na p . č. 1247/2, ostatní plocha, o výměře
55m2, a p. č. 1231/3, zahrada, o výměře 125 m2 za 100 Kč/m2 a náklady
prodeje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
15)uzavření nájemní smlouvy na byt. č. 3, Stará osada 11, Zastávka, do 31.
12. 2014
16)dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 569/7/2na byt. č. 10 mezi obcí
Zastávka a žadateli, jehož předmětem je přechod nájmu na jednoho z
manželů a to Š. V. ke dni 1. 5. 2014
17)uzavření kupní smlouvy mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice
a Obcí Zastávka jejímž předmětem je koupě pozemku parc č. 1150/1 o
výměře 2 888m2 za 9 011Kč, pozemku p. č. 1151 o výměře 30m2 za 2 030
Kč a objektu ČS, jehož součástí je skříňový rozvaděč NN a studna o
hloubce 17m za 133 090 Kč, přičemž celková cena činí 124 131 Kč
18)doprovodný text k záměru prodeje domu č. p. 545 – zájemci mohou své
nabídky s uvedením nabízené ceny a kontaktními údaji žadatele a
způsobem platby úhrady podat nejpozději do 20. července 2014 na
podatelně OÚ Zastávka, Stará osada 14, 664 84 Zastávka. Znaleckým
posudkem byla budova oceněna na hodnotu 300 000Kč
19)uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi
Ing. R. B. a obcí Zastávka

20)uzavření Smlouvy 1030019375/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s.
v souvislostí s realizací akce: Zastávka – M. B., NN příp. kab. ved. na
pozemcích p. č. 159/1, PK 20/29, 149 v k. ú Zastávka
21)přijetí dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II
a pověřuje vedení obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
II. ZO bere na vědomí:
1)informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2)návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2013
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. 175/4, zahrada o výměře 161 m2, p. č. 176/4,
ostatní plocha a výměře 63m2
6)záměr prodeje pozemku p. č. 133/27 o výměře 2m2, ostatní plocha
7)záměr pronájmu části budovy č. p. 139 (kancelář v přístavbě), stojící na
pozemcích p. č. 718 a p. č. 717/3, celková plocha nebytových prostor činí
12m2
8)záměr prodeje pozemků p. č. 180/8 a 174/11 v k. ú. Zastávka
9)informaci o pohledávkách a závazcích ke dni 28. 5. 2014
III. ZO ukládá
1)starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného účtu obce zákonným
způsobem.

