Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 31. 5. 2017

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 5. 2017.
2) rozpočtové opatření č. 9/2017 obce Zastávka.
3) poskytnutí individuální dotace IQ Roma servis z. s. (projekt PRO RODINY)
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2017 ve výši 25.000Kč na rok 2017 a
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
4) poskytnutí individuální dotace IQ Roma servis z. s. (projekt PRO DOSPĚLÉ)
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2017 ve výši 10.000Kč na rok 2017 a
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
5) účetní závěrku obce Zastávka za rok 2016 s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce
Zastávka.
Schvalující: Petr Pospíšil, Zdeněk Milan, Petr Pečenka, Jaroslava Baštařová,
Anna Štrofová, Zdeněk Strnad, Lenka Janzová, Martin Oujezský, Bronislav
Leitner, Aleš Dumek
6) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky.
Schvalující: Petr Pospíšil, Zdeněk Milan, Petr Pečenka, Jaroslava Baštařová,
Anna Štrofová, Zdeněk Strnad, Lenka Janzová, Marin Oujezský, Bronislav
Leitner, Aleš Dumek
7) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, dále pak záporný
hospodářský výsledek této organizace ve výši -16.881,67Kč.
8) pokrytí záporného hospodářského výsledku ve výši -16.881,67Kč z rezervního
fondu této příspěvkové organizace.
9) účetní závěrku Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace s tím,
že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci
této účetní jednotky.
Schvalující: Petr Pospíšil, Zdeněk Milan, Petr Pečenka, Jaroslava Baštařová,
Anna Štrofová, Zdeněk Strnad, Lenka Janzová, Martin Oujezský, Bronislav
Leitner, Aleš Dumek
10)výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka,
okres Brno-venkov. Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši
45.495,77 Kč z hlavní činnosti a kladný hospodářský výsledek z hospodářské
činnosti ve výši 86,89Kč.
11)rozdělení kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši
45.582,66Kč (45.495,77Kč z hlavní činnosti a 86,89Kč z hospodářské činnosti)
do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 45.582,66Kč.
12)Místní akční plán Rosice, jehož zpracovatelem je Místní akční skupina Brána
Brněnska z. s.
13)prodej pozemku p. č. 161/11, ostatní plocha o výměře 121m2 paní L. M. za
částku 100Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

14)prodej pozemku p. č. 1168, zahrada o výměře 74m2 paní I. Š. za částku
100Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
15)uzavření smlouvy o dílo č.03/2017 mezi Obcí Zastávka jako objednatelem a
společností PEND a.s. jako zhotovitelem, jejímž předmětem je vypracování
projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, včetně
inženýrské činnosti, v rozsahu dle požadavku dotačního titulu na akci
„Přístavba učeben a školícího střediska k DDM, Zastávka“ a pověřuje starostu
obce jejím podpisem. Hodnota díla činí 539.964Kč (vč. DPH).
16)smlouvu o kontrole hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 mezi
Obcí Zastávka jako objednatelem a BOHEMIA AUDIT, s.r.o., jejímž
předmětem je kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace za účetní
období roku 2016 a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Hodnota díla činí
29.000Kč.
17)kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí mezi Českými drahami, a.s. jako
prodávajícím a Obcí Zastávka jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě
pozemku p. č. 1271/18 (ostatní plocha) o výměře 11m2, p. č. 1271/19 (ostatní
plocha) o výměře 89m2 a op. č. 1271/20 (ostatní plocha) o výměře 18m2 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem. Kupní cena činí 48.000Kč.
18)smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Zastávka
jako budoucím povinným z věcného břemene a Správou železniční a dopravní
cesty, státní organizací jako budoucím oprávněným z věcného břemene,
jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít do 12 měsíců ode dne
doručení vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou na pozemky p.
č.1271/18 a p. č.1271/19 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
19)smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou HW PANTY spol. s r.o., jejím
předmětem je realizace izolace zdiva bytového domu na Staré osadě č. p. 11,
za cenu 272 331,50 Kč včetně DPH.
20)schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou UNIVERS s.r.o. jejímž
předmětem je rekonstrukce bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Stará osada č.
p. 11.

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
2) změny názvů položek (paragrafů) v rozpočtu obce Zastávka a změnu
číslování položek (paragrafů) v rozpočtu obce Zastávka v souvislosti
s příslušnou zákonnou úpravou.
3) rozpočtové opatření č. 6/2017 a 7/2017 a 8/2017 obce Zastávka.
4) návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2016
5) podklady předložené ke schválení účetní závěrky, zejména však Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Zastávka za rok 2016 vypracovanou
společností BOHEMIA AUDIT, s. r. o.
6) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek.

7) 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,..)

III. ZO ukládá
1) starostovi obce upravit rozpočet obce Zastávka pro rok 2017 v souladu se
zákonnými předpisy (změny názvů položek -paragrafů a změnu číslování
položek -paragrafů).
2) starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2016
zákonným způsobem.
3) ukládá starostovi činit kroky k vypsání výběrového řízení na pronájem
restaurace na hřišti.

