Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 26. 11. 2014
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZO schvaluje:
program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 11. 2014
zvolení členky kontrolního výboru paní Jaroslavy Tribulové
zvolení člena kontrolního výboru pana Stanislava Kratochvíla
zvolení členky kontrolního výboru paní Zdeňky Gloserové
zvolení člena kontrolního výboru pana Romana Kupčíka
v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon předsedy komise starosty obce ve výši 1 300Kč
měsíčně a člena komise starosty obce ve výši 1 060 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. 12. 2014
7. schvaluje, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem
zastupitelstva (předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise), bude
takovému členu zastupitelstva poskytována pouze ve výši nejvyšší odměny
8. rozpočtové opatření č. 10/2014 obce Zastávka
9. rozpočtové opatření č. 11/2014 obce Zastávka
10. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2015
11. ceník poplatků a služeb v obecní knihovně na rok 2015
12. smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 159/7, 162 a 209/23, v k. ú. Zastávka, s názvem
„ Zastávka, Lípová, kabel NN,DPS“
13. smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. PK 53/1 v k. ú. Zastávka, s názvem
„ Zastávka – Kloboučky 140: NN úpr. příp.“
14. smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 675/2 v k. ú. Zastávka, s názvem
„ Zastávka, 1. máje 160, rek, příp. NN.“
15. zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 179/1 a 180/4, v k. ú
Zastávka, s názvem „ Zastávka –Kuklínková : NN příp. kab.“
( schválena 25. 6. 2014)
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16. uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 163/4 o výměře 114 m mezi obcí Zastávka a
manželi Klosovými, Červený vrch 235, Zastávka a pověřuje starostu obce jejím podpisem
17. převod členských práv a povinností v souvislosti s užíváním obecního bytu v bytovém domě č.
p. 568 a to z manželů Sýkorových na manžele Kučerovy, bytem Stará osada 569, Zastávka
18. návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro obce správního obvodu MěÚ
Rosice na léta 2015-2020
19. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných
podobných her na celém územní obce Zastávka
20. uzavření „Příkazní smlouvy č. 14082014“ mezi obcí Zastávka a společností AP INVESTING,
s.r.o., jejímž předmětem je zorganizování, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na
generálního dodavatele uvedeného díla „Zateplení objektu ZUŠ v obci Zastávka“ v souladu
s podmínkami dotačního titulu OPŽP. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
21. komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro zakázku „ Zateplení objektu ZUŠ v obci
Zastávka“ ve složení: RNDr. Petr Pospíšil, Zdeněk Milan, Ing. Petr Krupica. Náhradníci
komise: Mgr. Jaroslava Baštařová, Mgr. Petr Pečenka, Ing. Bronislav Leitner
22. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění
akceschopnosti jednotky SDH obce Zastávka v roce 2015 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
23. uzavření smlouvy č. 1040007510/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s., v souvislosti s realizací stavby „Zastávka,
Sportovní, přepojení kab. NN“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem

II. ZO bere na vědomí:
1) zprávu o provedených kontrolách finanční hotovosti v pokladnách obce Zastávka, Obec
Zastávka - bytového hospodářství, DDM a Knihovna. Vše bez závad.
2) informaci místostarosty obce o zřízení komisí starosty obce
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
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5) záměr pachtu části p. č. 195/1 o výměře 87 m
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6) záměr pronájmu části parcely č. 190/2 o výměře 134m

III. ZO ukládá
1. předsedům kontrolního a finančního výboru konkretizaci složení komise, která bude realizovat
kontrolu hospodaření bytového hospodářství
2. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce Zastávka pro rok 2015 způsobem v místě
obvyklém.

