Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 24. 2. 2016
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2016
2) podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na realizaci informačního centra
3) rozpočtové opatření č. 2/2016 obce Zastávka
4) poskytnutí individuální dotace Pobočný spolek zdravotně postižených Zbýšov
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2016 ve výši 1.500Kč na rok 2016
5) poskytnutí individuální dotace Klub důchodců Zbýšov z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2016 ve výši 2.000Kč na rok 2016
6) poskytnutí individuální dotace Myslivecký spolek Bažant z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2016 ve výši 15.000Kč na rok 2016
7) poskytnutí individuální dotace Domov pro seniory Zastávka z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2016 ve výši 10.000Kč na rok 2016
8) podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku Obce
Zastávka a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví
a finanční situace účetní jednotky
9) podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku
příspěvkových organizací Základní škola T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov a
zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční
situace účetní jednotky
10)nabytí pozemku p. č. 86/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57
m2 do vlastnictví obce (dosud vlastnictví Jihomoravského kraje)
11)smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dostavba kanalizace) mezi obcí
Zastávka a ČR – ÚZSVM na pozemky p. č. 86/17, 636/2, 1226/1, 1226/2,
1226/3, 1268/4
12)licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi OSA Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. a obcí
Zastávka
13)podání žádosti z programu EFEKT na výměnu světelných bodů
14)smlouvu č. 1030029252/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s. ve věci uložení
nového zemního vedení NN a přípojkových skříní na pozemcích p. č. 31/2,
123/1, 124/1 a 161/1 v k. ú. Zastávka a pověřuje starostu obce jejím podpisem
15)smlouvu č. 1040010376/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s., ve věci umístění
distribuční sítě – kabel NN, pojistkové skříně a rozpojovací skříně na
pozemcích p. č. 106/1, 86/20, 86/39 a 104/1 v k. ú. Zastávka a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
16)smlouvu č. ZN-014330028664/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zastávka a společností E. ON Česká republika, s.r.o. v souvislosti
s realizovanou stavbou distribuční soustavy – „Zastávka – Nová Osada: NN
úprava v. vedení“ – nadzemní vedení a opěrný bod na pozemku p. č. 1149/1
v k. ú. Zastávka a pověřuje starostu obce jejím podpisem

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce

2) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek.
3) 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,..)
4) záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 1266/2, ostatní plocha, dráha, o
výměře 57 m2 do vlastnictví Jihomoravského kraje (dosud vlastnictví obce)
5) informaci Finančního úřadu o stanovení lhůty v souvislosti s dotací „24 TI,
Zastávka, 8/1, 10/1, 113, 134“.

