Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 21. 12. 2016

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2016
2) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 31. 12. 2016 do 31. 3. 2017 s
paní R. H., Zastávka, Martinská osada 573
3) rozpočtové opatření č. 12/2016
4) rozpočet obce Zastávka na rok 2017
5) prodej pozemku p. č. 163/5, zahrada, o výměře 153m2 paní I. K. za cenu
100Kč/m2 a náklady prodeje
6) prodej pozemku p. č. 155/6, zahrada, o výměře 21m2 paní H. P. za cenu
100Kč/m2 a náklady prodeje
7) aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka na rok 2016
8) Ceník poskytovaných služeb obce Zastávka na rok 2017
9) termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2017: 25. 1.;
22. 2.; 29. 3.; 26. 4.; 31. 5.; 28. 6. 2017 v 17,00 hodin
10)prominutí nájemného za pronájem Dělnického domu v roce 2017 u příležitosti
konání společenských akcí (ples, schůze) pro organizace SDH Zastávka,
Zahrádkáři Zastávka, Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice, Svaz
tělesně postižených Rosice, KSČM Zastávka, TJ Čechie Zastávka, Důchodci
Zastávka a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Oblastní organizace
Brno-venkov
11)v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon předsedy výboru zastupitelstva
nebo komise starosty obce ve výši 1 442Kč měsíčně, za člena výboru
zastupitelstva nebo komise starosty obce ve výši 1 176 Kč měsíčně a odměna
za výkon funkce člena zastupitelstva je ve výši 599Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. 1. 2017
12)že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem
zastupitelstva (předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise), bude
takovému členu zastupitelstva poskytována odměna pouze ve výši nejvyšší
odměny

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) záměr prodeje pozemku p. č. 142/10 o výměře 38m2, ostatní plocha a záměr
prodeje pozemku p. č. 155/1 o výměře 38m2, zahrada.
III. ZO ukládá:
1) starostovi obce zveřejnit rozpočet obce Zastávka na rok 2017 způsobem
v místě obvyklém
2) starostovi obce zveřejnit termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka na 1.
pololetí 2017 způsobem v místě obvyklém.

