Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 29. 3. 2017

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 3. 2017
2) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 obce Zastávka
3) poskytnutí individuální dotace Gymnazijní společnosti z. s. z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2017 ve výši 5.000Kč na rok 2017
4) poskytnutí individuální dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka Brno
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2017 ve výši 15.200Kč na rok 2017.
5) rozpočtová pravidla obce Zastávka.
6) pověření starosty obce Zastávka pravomocí provádět a schvalovat rozpočtová
opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva v následujícím rozsahu:
a) provádění přesunu rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy
nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo
schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů.
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k navýšení položky změna
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
c) provádění rozpočtových opatření v příjmech neomezeně a u výdajů
souvisejících s přijatými dotacemi neomezeně, v jiných případech maximálně
do výše 300.000 Kč u jednotlivých závazných ukazatelů
d) zastupitelstvo obce musí být o každém rozpočtovém opatření provedeném a
schváleném starostou obce informováno na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostou obce.
7) prodej pozemku p. č. 133/20, zastavěná plocha o výměře 18m2 paní J. V. za
cenu 5.400Kč a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy.
8) uzavření smlouvy o podmínkách koncertu Bombarďáka mezi umělcem M. D.
Obcí Zastávka, jejímž předmětem je zajištění kulturního vystoupení na
oslavách Dne dětí dne 27. 5. 2017.
9) přidělení nájemní smlouvy na bytovou jednotku Zastávka, Martinská osada
573 paní R. H. do 30. 6. 2017.
10)zapojení obce Zastávka do společné aktivity „S motoráčkem za permoníky“.
11)dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0019166141 mezi obcí Zastávka a
Českou podnikatelskou pojišťovnou (snížení pojistné částky).
II. ZO neschvaluje:
1) přidělení nájemní smlouvy na bytovou jednotku Zastávka, Stará osada 9 panu
V. O.
III. 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. 145/2, ostatní plocha o výměře 288 m2.
5) záměr prodeje pozemku p. č. 161/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 121
m2.

6) záměr bezúplatně převést do svého vlastnictví pozemek p. č.86/1, ostatní
plocha, o výměře 465 m2.
7) záměr zakoupit stavbu technického vybavení postavenou na p. č. 1336/2, LV
535, o výměře 231 m2 od stavebního bytového družstvo Réna Ivančice.
8) zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2016.
IV. ZO ukládá
1) starostovi obce připravit příslušný smluvní vztah s TJ Čechií Zastávka, z. s.,
jejímž předmětem bude nabytí pozemku p. č. 86/1.
2) starostovi obce připravit příslušný smluvní vztah se stavebním bytovým
družstvem Réna Ivančice na koupi stavby technického vybavení na pozemku
p. č. 1336/2 a tento pozemek.

