Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 24. 6. 2015
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2015
2) rozpočtové opatření č. 6/2015 obce Zastávka
3) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka pro rok 2015
Mysliveckému spolku Bažant ve výši 15.000 Kč (minimalizace důsledků
civilizačního tlaku na srnčí zvěř), z důvodu souladu účelu dotace se zájmy a
potřebami obce Zastávka a s koncepčními materiály obce a pověřuje starostu
obce podpisem příslušné smlouvy
4) souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2014 a závěrečný
účet obce za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, a to s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření
5) nápravu zjištěných chyb a nedostatků, které spočívají ve správném zaúčtování
účetních dokladů v roce 2015 s tím, že toto přeúčtování bude uvedeno i
v příloze k účetním výkazům za rok 2015
6) přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
spočívajících v provedení opatření, která mají za cíl zkvalitnit kontrolní
mechanismus při účtování účetních případů (rozšíření kontrolního
mechanismu při tvorbě opravných položek, rozšíření možnosti školení a
konzultací o jednotlivých účetních případech). ZO schvaluje, aby tato opatření
byla zajištěna neprodleně, nejpozději do 31. 8. 2015
7) uzavření Dodatku k zakládací smlouvě Regionální úzkorozchodné železnice
o.p.s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem
8) termíny jednání zastupitelstva obce na druhé pololetí 2015: 26. 8. 2015, 30. 9.
2015, 21. 10. 2015, 25. 11. 2015, 16. 12. 2015
9) Smlouvu č. 14191723 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci akce
„Zateplení objektu ZUŠ v obci Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
10)Smlouvu o dílo č. 14152015 mezi Obcí Zastávka a LANAK CZ, a.s., jejímž
předmětem je zabezpečení konzultační a poradenské činnosti po dobu
udržitelnosti projektu „Zastávka-dostavba kanalizace“ a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
11)Smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 2015 uzavřenou mezi obcí
Zastávka a Bohemia Audit, s.r.o, jejímž předmětem je zajištění přezkumu
hospodaření na základě platných právních předpisů a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
12)Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK mezi Obcí
Zastávka a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je zajištění
nadstandardu dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK ve výši 24 479Kč
13)přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK v roce 2015 v rámci Programu rozvoje
venkova na akci „Dostavba kanalizace v obci Zastávka – úroky z úvěru“ ve
výši 50 000Kč a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluvních
vztahů
14)přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK v roce 2015 na akci „Výměna oken
v budově základní školy v Zastávce – 2. etapa“ ve výši 200 000Kč a pověřuje
starostu obce podpisem příslušných smluvních vztahů

15)přijetí daru na zakoupení malé komunální techniky od sdružení Energoregion
2020 ve výši 72 000Kč a zavazuje se k minimálnímu spolufinancování ve výši
18 000Kč
16)smlouvu na zajištění akceschopnosti JSDH obce Zastávka z dotačního
programu na požární techniku JMK ve výši 60.000 Kč
17)uzavření Smlouvy č. 1030011713/0300 o smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti
s realizací akce „Zastávka, přel. kab.ved. NN a VN, SŽDC“, a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
18)přijetí účelové neinvestiční finanční dotace z rozpočtu JMK na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce –
zabezpečení akceschopnosti kategorie JPOII ve výši 120 000Kč a pověřuje
starostu obce podpisem příslušných smluvních vztahů

II. ZO bere na vědomí:
1) přípravu žádosti o dotaci z Nadace ČEZ – výsadba stromů
2) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
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,..)
5) záměr nájmu části pozemku p. č. 1069/1, ostatní plocha, o výměře 22m2

III. ZO ukládá
1) finančnímu výboru dokončit projednání žádosti IQ Roma servis, o.s. ve věci
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka
2) starostovi obce zveřejnit termíny jednání zastupitelstva obce ve druhém
pololetí 2015
3) finančnímu výboru projednání podpory obce Zastávka projektu „sociální
automobil pro Domov seniorů Zastávka“
4) vedení obce pokračovat v jednání s investory stavby polyfunkčního domu
„Hornický dům“ ve věci vybudování parkování pro tento objekt, stejně jako ve
věci vlastnictví parkoviště po jeho kolaudaci

IV. ZO neschvaluje:
1) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka pro rok 2015 spolku
Romodrom o.p.s. z důvodu nesouladu účelu dotace se zájmy a potřebami
obce Zastávka.

