Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 11. 2015

I. ZO schvaluje:
a) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 11. 2015
b) rozpočtové opatření č. 11/2015 obce Zastávka
c) poskytnutí individuální dotace HC Zastávka z rozpočtu obce Zastávka v roce
2015 ve výši 15.000Kč na rok 2015
d) změnu místa výkonu činnosti Domu dětí a mládeže Zastávka, okres Brno-venkov,
a to tak, že dojde k rozšíření místa výkonu činnosti o sportovní areál, Zastávka,
Kopečky 512 a ke zrušení místa výkonu činnosti ZŠ a MŠ Vysoké Popovice 188.
Pověřuje starostu obce a ředitele DDM provedením příslušných kroků
e) nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Stará osada 9,11, Hutní osada 14, Martinská osada 76, 77, 576, 574, 575
f) nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Stará osada 10, 11
g) strategický rozvojový dokument obce Zastávka na období 2015 - 2020
h) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví mezi Obcí Zastávka a Svazkem
vodovodů a kanalizací Ivančice
i) dodatek č. 10 ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 10. 2. 2003
uzavřenou mezi obcí Zastávka a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice
j) smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou Real Soft, Ing. Tomáš Řezníček
jejímž předmětem je údržba programového vybavení Evidence nemovitého
majetku a pověřuje starostu obce jejím podpisem
k) podání žádosti na Pozemkový úřad České republiky ve věci bezúplatného
převodu pozemku p. č. 645/1 o výměře 1145m2

II. ZO bere na vědomí:
a) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
b) návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2016
c) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek
d) 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:
a) starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2016 způsobem
v místě obvyklém.

