Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 6. 2014
I.ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 6. 2014
2. závěrečný účet obce Zastávka za rok 2013, a to bez výhrad
3. smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 mezi Obcí Zastávka a Bohemia Audit,s.r.o.,
Popelákova 3, 628 00 Brno, jejímž předmětem je přezkoumání hospodaření územního celku obec
Zastávka za kalendářní rok 2014 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
4. uzavření nájemní smlouvy s paní Ž. L. na byt v č. p. 9 a to na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 31.
12. 2014
5. rozpočtové opatření č. 6/2014 obce Zastávka
6. smlouvu o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Zastávka – ul. Domky, kanalizace“
mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a obcí Zastávka. Obec Zastávka uhradí finanční
příspěvek na realizaci této akce ve výši 1 079 877,50 Kč
7. prodej pozemků a kupní smlouvu o prodeji p. č. 135/5, zastavěná plocha o výměře 26 m2,
p. č. 135/6, zahrada, o výměře 60 m2 a p. č. 133/27, ostatní plocha o výměře 2 m2, za 100 Kč/m2
panu T. P a pověřuje starostu jejím podpisem
8. prodej pozemků a kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 180/8, zahrada, o výměře 255 m2, a p. č.
174/11, ostatní plocha, o výměře 9 m2, panu M. O. za kupní cenu 100 Kč/m2, a pověřuje starostu
jejím podpisem
9. prodej pozemků a kupní smlouvu o prodeji pozemku p. č. 175/4, zahrada, o výměře 161 m2 a p. č.
176/4, ostatní plocha, o výměře 63 m2, panu I. Z. za kupní cenu 100 Kč/m2, a pověřuje starostu
jejím podpisem
10. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 179/1 a p. č. 180/4 v obci a k. ú.
Zastávka, s názvem „Zastávka - Kuklínková: NN příp. kab. příp.“, a pověřuje starostu jejím
podpisem
11. uzavření nájemní smlouvy na byt č.p. 573 ( Martinská osada), na dobu určitou od 1. 7. 2014 do
31. 12. 2014
12. uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře v Dělnickém domě o. s. Romodrom a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
13. termíny řádných jednání Zastupitelstva obce Zastávka na 27. 8. 2014 a 24. 9. 2014
II. ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. rozpočtový výhled obce Zastávka do roku 2017
3. informaci o pohledávkách a závazcích ke dni 25. 6. 2014
4. změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol – navýšení kapacity školní jídelny
Zastávka, U Školy 440, na 190 porcí
5. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
6. 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
7. záměr prodeje p. č. 1252/6, ostatní plocha, o výměře 9 m2, p. č. 1252/3, zahrada, o výměře 165 m2,
p. č. 1252/4, zahrada, o výměře 169 m2, p. č. 1252/5, ostatní plocha, o výměře 33 m2, v obci a k. ú.
Zastávka
III. ZO ukládá
1. starostovi obce informovat o schválení Závěrečného účtu obce Zastávka příslušné orgány
2. starostovi obce a předsedovi finančního výboru předložit návrh řešení zajištění provozu nové
třídy v mateřské škole Babice u Rosic
3. vedení obce kontaktovat Komerční banku a.s. k podání nabídky na úvěr pro obec Zastávku ve
výši 5 800 000Kč

