Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 22. 2. 2017

I.ZO schvaluje
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 2. 2017.
2) rozpočtové opatření č. 2/2017 obce Zastávka.
3) schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Zastávka z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2017 ve výši 50.000Kč na rok 2017.
4) poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Bažant z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2017 ve výši 15.000Kč na rok 2017.
5) 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:
a) Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Fin 2-12M
b) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
c) Inventarizační zpráva
6) podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku
příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace a Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
Účetnictví a finanční situace účetní jednotky:
a) Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha
b) Záznamy z veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových
organizacích
c) Inventarizační zpráva
7) prodej pozemku p. č. 1171/1, ostatní plocha o výměře 58m2, pozemku p. č.
1172/1, zahrada, o výměře 107m2, pozemku p. č. 1169/1, zahrada, o
výměře 135m2, za cenu 100Kč/m2 a náklady prodeje panu A. O.,
8) prodej pozemku p. č. 1169/2, zahrada, o výměře 111m2 za cenu 100Kč/m2 a
náklady prodeje paní I. Š.,
9) prodej pozemku p. č. 3/1, zahrada o výměře 105m2 za cenu 100Kč/m2 a
náklady prodeje paní A. V.
10) prodej pozemku p. č. 3/2, zahrada o výměře 105m2 za cenu 100Kč/m2 a
náklady prodeje panu M. O.
11) prodej pozemku p. č. 1003/7, zahrada o výměře 136m2 za cenu 100Kč/m2 a
náklady prodeje paní R. R.
12) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena mezi SŽDC, státní
organizací jako budoucím oprávněným a Obcí Zastávka jako budoucím
povinným, jejímž předmětem jsou služebnosti inženýrských sítí na
pozemcích p. č. 1271/18 a 1271/19 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
13) Smlouvu o provedení exekuce a o další činnosti mezi Obcí Zastávka jako
oprávněným a JUDr. Lukášem Jíchou jako exekutorem, jejímž předmětem je
výkon exekuce – Andrea Illková.
14) Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Základní školou
a Mateřskou školou T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace jako
stavebníkem a Obcí Zastávka jako vlastníkem, jejímž předmětem je
realizace altánu v areálu základní školy a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

15) Licenční smlouvu o veřejném provozování uzavřenou mezi OSA a Obcí
Zastávka, jejímž předmětem je souhlas při reprodukci hudebních děl a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
16) Dodatek č.1_48217731379_0 ke Smlouvě č.: 1-6638552792_0 mezi Obcí
Zastávka a Vodafone Czech Republic a. s.
17) organizaci veřejné služby v obci Zastávka a pověřuje starostu obce podáním
žádosti o organizování veřejné služby.
18) podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání – 4 osoby (2 celé
úvazky, 2 zkrácené úvazky)
19) návrh Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BOA-VZ-31/2017 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
20) uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy mezi Obcí Zastávka a Obcí Babice u Rosic
21) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených Obcí Zastávka a část školského obvodu
mateřské školy zřízené obcí Zastávka.
22) uzavření nájemní smlouvy s paní M.O., Stará osada 9 na dobu určitou do
31. 5. 2017.
23) Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Zastávka jako stavebníkem a
ŘSD jako vlastníkem, jejímž předmětem je založení práva provést stavbu
„Zastávka u Brna – bezpečné přechody“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
24) Rámcovou kupní smlouvu na přírodní kamenivo č. K-13/2017 mezi Obcí
Zastávka a HUTIRA-OMICE s.r.o., jejímž předmětem je nákup kameniva
z kamenolomu Omice.
25) uzavření Rámcové kupní smlouvy na přírodní kamenivo č. K-13/2017 mezi
obcí Zastávka a HUTIRA-OMICE s.r.o., jejímž předmětem je nákup
kameniva pro potřeby obce Zastávka.
26) uzavření smlouvy č. 1030035317/0001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je umístění distribuční soustavy – kabel NN na pozemku
p. č. 802/1 v k. ú. Zastávka, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
27) uzavření smlouvy č. 1030036589/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je umístění distribuční soustavy – kabel NN a pojistková skříň na
pozemcích p. č. 31/2 a 123/1 v k. ú. Zastávka a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
28) uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností BETON RUSÍN
s.r.o., jejímž předmětem je nákup betonové směsi pro potřeby obce
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 prodeje pozemku p. č. 133/20, zastavěná plocha o výměře 18m2
5) zájem koupit pozemky p. č. 1271/18, ostatní plocha o výměře 11m2, pozemku
p. č. 1271/19 ostatní plocha o výměře 89m2, pozemku p. č. 1271/20, ostatní
plocha o výměře 18m2

III. ZO ukládá
1) starostovi obce předložit zastupitelstvu návrh nové směrnice o tvorbě rozpočtu
a úpravách rozpočtu.

