Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 5. 2016
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného 25. 5. 2016
2) rozpočtové opatření č. 5/2016 obce Zastávka
3) účetní závěrku obce Zastávka za rok 2015 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka. Chyby uvedené ve zprávě o
přezkoumání hospodaření budou opraveny v následujícím účetním období.
4) 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.
5) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, okres Brno – venkov, dále pak hospodářský výsledek této organizace ve
výši 353,53Kč.
6) rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondů této organizace takto: příděl do
rezervního fondu ve výši 353,53Kč.
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 Brnovenkov. Záporný hospodářský výsledek této organizace ve výši – 6 871,76Kč z hlavní činnosti
a kladný hospodářský výsledek 4,29Kč z doplňkové činnosti.
9) pokrytí záporného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši – 6.871,76Kč
z rezervního fondu příspěvkové organizace z předešlých období a schvaluje rozdělení
kladného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti do fondů této organizace takto: příděl
do rezervního fondu ve výši 4,29Kč.
10) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov
11) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (smlouva č. 035845/16/OKH)
mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem, Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov jako příjemcem a Obcí Zastávka jako zřizovatelem, jejímž je předmětem je
poskytnutí dotace ve výši 200.000Kč na „Zlepšení zabezpečení areálu a rozšíření herních
ploch v objektu DDM Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
12) další peněžitý vklad ve výši 25.000Kča rovněž i převzetí závazku ke splacení tohoto vkladu do
základního kapitálu společnosti KTS Ekologie s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664 84
Zastávka, 664 84, IČ:283 10 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 60416. ZO současně pověřuje starostu, aby učinil za obec jako
společníka společnosti KTS Ekologie s.r.o. veškeré s tímto související právní úkony, zejména
učinil podpis písemného prohlášení týkajícího se převzetí vkladové povinnosti.
13) nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací se sídlem Kounická 1598/78, 664 91
Ivančice, IČ: 49458892, podle předloženého návrhu a s formálními změnami navrženými
v rozpravě a pověřuje starostu, aby na řádné valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice hlasoval pro schválení nového znění stanov Svazku v souladu s předloženým
návrhem a s případnými formálními změnami navrženými v rozpravě.
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14) koupi pozemku p. č. 633/3, ostatní a jiná plocha, o výměře 178m , a příslušnou kupní smlouvu
se společností RENOMAG spol. s.r.o., jako prodávajícím a Obcí Zastávka jako kupujícím, za
cenu 17.800Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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15) prodej pozemku p. č.1735/2, ostatní plocha, o výměře 82m , a příslušnou kupní smlouvu
KS4/2016 mezi firmou RENOMAG spol. s.r.o. jako kupujícím a Obcí Zastávka jako
prodávajícím za cenu 8.200Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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16) prodej pozemků p. č. 86/45, ostatní plocha, o výměře 202m , p. č. 47/5, ostatní plocha, o
2
2
výměře 26m , p. č. 51/2, zahrada, o výměře 14m a příslušnou kupní smlouvu mezi J. K.,
Kloboučky 534 jako kupujícím a Obcí Zastávka jako prodávajícím za cenu 25.168Kč a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
2
17) prodej pozemků p. č.197/3, travní plocha, o výměře 51m , p. č. 196/4, zahrada, o výměře
2
107m , vzniklého z části pozemků p. č. 197/1, travní plocha a z části pozemku p. č. 196/1,
zahrada, na základě geometrického plánu č. 1095-308/2015, a příslušnou kupní smlouvu mezi
D. T., Červený vrch 231, jako kupujícím a Obcí Zastávka jako prodávajícím za cenu 25 168Kč
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
2
18) prodej pozemku p. č. 196/5, zahrada, o výměře 87m , vzniklého z části pozemku p. č. 196/1,
zahrada, na základě geometrického plánu č. 1095-308/2015, a příslušnou kupní smlouvu mezi
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I. Š, Červený vrch 231, jako kupujícím a Obcí Zastávka jako prodávajícím za cenu 9.048Kč a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 163/1 mezi H. K. a Obcí Zastávka
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rosice a Obcí Zastávka, jejímž předmětem je
výkon přenesené působnosti v rozsahu ustanovení §40 odst. 5 písm b) v souvislosti
s ustanovením §16 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích. Na základě
této smlouvy bude Městský úřad Rosice místně příslušným správním orgánem pro výkon
agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací pro správní obvod obce
Zastávka. Výkon agendy bude MěÚ Rosice zabezpečovat pro obec Zastávka bezplatně.
Příkazní smlouvu mezi Obcí Zastávka jako příkazcem a Tender Consulting CZ s.r.o. jako
příkazníkem, jejímž předmětem je zastupování příkazce při výkonu práv a povinností podle
zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, souvisejících se zadávacím řízením a při
realizaci veřejné zakázky „Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce
Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Cena je stanovena na 35.000Kč.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (smlouva č. 036601/16/OKH)
mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a Obcí Zastávka jako příjemcem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 1.000.000Kč na „Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky do vybavení JSDH obec Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (smlouva č. 035834/16/OKH)
mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem a Obcí Zastávka jako příjemcem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 200.000Kč na „Regionální informační a poradenské
centrum Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 2016 mezi Obcí Zastávka jako územním celkem
a BOHEMIA AUDIT, s.r.o. jako auditorskou společností, jejímž předmětem je přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Cena plnění je
34.500Kč.
uzavření dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č.PL – 20160418-376-6 ke smlouvě o sdružených
dodávkách plynu mezi Pražskou plynárenskou, a.s. a Obcí Zastávka (doplnění odběrného
místa Nádražní 36, Zastávka)
darovací smlouvu uzavřenou mezi Jihomoravským krajem jako obdarovaným a Obcí Zastávka
jako dárcem, jejímž předmětem je darování pozemku p. č. 1266/2, ostatní plocha, do
vlastnictví obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
darovací smlouvu uzavřenou mezi Jihomoravským krajem jako dárcem a Obcí Zastávka jako
obdarovaným, jejímž předmětem je darování pozemku p. č. 86/28, ostatní plocha – ostatní
komunikace, do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330032628/001 v souvislostí s akcí:
„Zastávka, Havířská, rek. NN na pozemcích p. č. 988/1, 988/2, 992/1, 1038/1, 1043/1, 1043/6
v katastrálním území Zastávka.
smlouvu č.: 1030031341/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s
akcí: „Zastávka – Nová osada 541: NN příp. kab. příp“, na pozemku p. č. 1177/1
v katastrálním území Zastávka.
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností KTS Ekologie s.r.o.,
jejímž
předmětem je koupě užitkového vozidla Volkswagen Caddy N1 skříňový za cenu 142 924 Kč
včetně

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2015.
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,..)
2
5) záměr prodeje / pronájmu pozemku p. č. 163/1, zahrada, o výměře 239m
2
2¨
6) záměr pronájmu pozemků p. č.1003/27 o výměře 162m a p. č. 1004/7 o výměře 44m
7) registraci akce „cisternová automobilová stříkačka“, identifikační číslo EDS: 014D241 00 6028
FZŠ Obec Zastávka u Brna, okres Brno-venkov – cisternová automobilová stříkačka. Výše
poskytnuté dotace v roce 2016 činí 2.500.000Kč.

III. ZO ukládá
1) starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2015 zákonným
způsobem.

