Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 27. 5. 2015
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2015
2) Smlouvu č.K6/2015 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních a srážkových
vod uzavřenou mezi Českými drahami a.s. a Obcí Zastávka, jejímž
předmětem je zajištění dodávky pitné vody a odvod odpadních a srážkových
vod z obcí Zastávka pronajatých nebytových prostor ve výpravní budově
železniční stanice Zastávka
3) rozpočtové opatření č. 5/2015 obce Zastávka
4) účetní závěrku obce Zastávka za rok 2014 s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obec
Zastávka. Chyby uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření budou
opraveny v následujícím účetním období
5) 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
6) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno – venkov, dále pak hospodářský
výsledek této organizace ve výši 0,00Kč
7) 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
8) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka,
okres Brno-venkov, schvaluje kladný hospodářský výsledek této organizace ve
výši 70 544,39Kč. ZO rovněž schvaluje rozdělení kladného hospodářského
výsledku do fondů této organizace takto: příděl do rezervního fondu ve výši
55 544,39Kč, příděl do fondu odměn 15 000Kč
9) Dodatek č. 2 k zakládací smlouvě Regionální úzkorozchodné železnice o. p. s.
ze dne 29. 4. 2010 a pověřuje starostu obce jeho podpisem
10)nájem pozemku p. č. 42/13, ostatní plocha, o výměře 92m2 (dle GP č. 1064380/2014), k. ú. Zastávka za cenu 5Kč/m2/rok a uzavření nájemní smlouvy
s paní H.H.
11)pacht pozemku p. č.163/1, zahrada, o výměře 155m2, k. ú. Zastávka, za cenu
5Kč/m2/rok, a uzavření pachtovní smlouvy s paní H. K.
12)prodej pozemku p. č. 1003/18, zahrada, o výměře 107m2 a p. č. 1004/15,
ostatní plocha, o výměře 12m2, k. ú. Zastávka, za cenu 100Kč/m2 a náklady
prodeje a uzavření kupní smlouvy s panem J. R.
13)prodej pozemku p. č. 1003/20, zahrada, o výměře 113m2 a p. č. 1004/13,
ostatní plocha, o výměře 29m2, k. ú. Zastávka, za cenu 100Kč/m2 a náklady
prodeje a uzavření kupní smlouvy s paní T. R.
14)přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci „Dotačního programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
15)přijetí dotace na rok 2015 z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
„Dotačního programu Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů
měst a obcí jihomoravského kraje na období 2013-2016“ a pověřuje starostu
obce podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2014
3) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek
4) informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem
nebo s nimi spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020,..)
III. ZO ukládá
1) vedení obce a Ing. Leitnerovi zpracovat návrh na postupnou rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Zastávka
2) starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2014
zákonným způsobem.

