Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 29. 6. 2016

ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2016.
2) rozpočtové opatření č. 6/2016 obce Zastávka.
3) souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2015 a závěrečný
účet obce za rok 2015, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, a to s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.
4) nápravu zjištěných chyb a nedostatků, které spočívají ve správném zaúčtování
účetních dokladů v roce 2016 s tím, že toto přeúčtování bude uvedeno i
v příloze k účetním výkazům za rok 2016.
5) přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
spočívajících v provedení opatření, která mají za cíl zkvalitnit kontrolní
mechanismus při účtování účetních případů (podrobnější informování a
předávání podkladů o investičních akcích a dotačních titulech, podpora
vzdělávání a konzultací o jednotlivých účetních případech). ZO schvaluje, aby
tato opatření byla zajištěna neprodleně, nejpozději do 30. 6. 2016.
6) nájem části pozemku p. č. 123/1, o výměře 31m2, a části pozemku p. č. 124/1,
o výměře 258m2 a příslušnou nájemní smlouvu mezi J. H. a Obcí Zastávka a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
7) nájem pozemku p. č. 1003/27, o výměře 162m2, a pozemku p. č. 1004/7, o
výměře 44m2 a příslušnou nájemní smlouvu mezi V. J. a Obcí Zastávka a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
8) ukončení nájemní smlouvy č. 63/2007 mezi Obcí Zastávka a D. J. ke dni 30. 6.
2016.
9) uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky č. 62 – 2 –
5134/2016 mezi obcí Zastávka a Českou republikou – Hasičským záchranným
sborem Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je bezúplatný převod
hadicového přívěsu.
10)uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o připojení na pult centralizované ochrany číslo
107/000 PCO mezi obcí Zastávka a společností SECURITY MONIT s.r.o.,
jejímž předmětem je zajištění střežení objektu dílen na ulici Havířská v obci
Zastávka.
11)uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Zastávka a Ing. Petrou
Hoňkovou, jejímž předmětem je uložení optického kabelu na pozemcích p. č.
1265/8, 333/2, 336/1, 212/3, 199/2, 199/20 a 199/1 v katastrálním území obce
Zastávka.
12)uzavření Smlouvy o dílo číslo JI/JM/2016/054 mezi obcí Zastávka a
společností COLAS CZ, a.s. jejímž předmětem je realizace akce „Zastávka u
Brna – komunikace – Hutní Osada“.
13)uzavření nájemní smlouvy s panem V. O. do 30. 9. 2016 na byt č. 8 v č. p. 9.
14)udělení daru v podobě tabletu v ceně 2.329Kč paní J. J.
15)vinkulaci pojistného plnění z živelného pojištění nemovitosti Zastávka, Stará
osada 570 (poj.smlouva 0019166141, ČPP) ve prospěch Wüstenrot stavební
spořitelna (max.výše 650.000Kč).
16)souhlas spolku Senioři Zastávka, s umístěním sídla na adrese Zastávka, Hutní
osada 14, a to pouze pro písemný styk.

17)smlouvu o postoupení smlouvy mezi Jaroslavem Žákem jako postupitelem,
Pamiro team s.r.o. jako třetí osobou a Obcí Zastávka jako postoupenou
stranou, jejímž předmětem je postoupení servisní smlouvy na kopírovací stroj.
18)smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní mezi Obcí Zastávka, manželé L. a R. L. a manželi J. aj. D.
19)uzavření nájemní smlouvy mezi Obci Zastávka a manželi J. a J. D. na byt č. 2
v domě Zastávka, Stará osada č. p. 570 do 30. 11. 2021.
20)smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
mezi Obcí Zastávka a AB-NET s.r.o.
21)pojistnou smlouvu pro Autopojištění Combi Plus III mezi obcí Zastávka a ČPP
na pojištění vozidla Piaggio.

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 pronájmu části pozemku p. č. 1069/1 o výměře cca 25m2.
5) záměr prodeje pozemku p. č. 1171/1, ostatní plocha, 58m2, záměr prodeje
pozemku
p. č. 1172/1, zahrada, 107m2, záměr prodeje části pozemku p. č. 1169,
zahrada o výměře cca 131m2.
6) záměr prodeje pozemku p. č. 158/2 o výměře 166m2.
7) záměr pronájmu části pozemku p. č. 1129/1, trvalý travní porost, o výměře cca
30m2.
8) že se Mgr. M. Š. vzdala funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov.

III. ZO neschvaluje:
1) přidělení nájemní smlouvy paní M. O. na byt č. 2 v č. p. Stará osada 9.
2) přidělení dotace z rozpočtu obce Zastávka pro Hnutí Duha Brno, pobočný
spolek - požadavek 10 000Kč na realizaci informační a komunikační kampaně
„Referendum 2016 ano PRO nádraží v centru“ v městě Brno.
IV. ZO ukládá:
1) starostovi obce, finančnímu výboru a sociální komisi dopřesnit žádost
společnosti IQ Roma servis o poskytnutí dotace na sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi.
2) starostovi obce, finančnímu výboru a sociální komisi dopřesnit žádost
společnosti IQ Roma servis o poskytnutí dotace na centrum komunitní a
terénní sociální práce.
3) starostovi obce provést rozpočtové opatření č.7/2016, pokud obecně platné
předpisy budou vyžadovat provedení tohoto opatření. Dále pak ukládá
starostovi obce projednat toto případné rozpočtové opatření s finančním
výborem.

