VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 29. 11. 2017
I.
ZO schvaluje
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 11. 2017.
2) Plán odpadového hospodářství obce Zastávka pro období 2017 – 2026.
3) rozpočtové opatření č. 31/2017 obce Zastávka.
4) poskytnutí finančního daru PhDr. P.K., řediteli Gymnázia Zastávka ve výši 15.000Kč
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné darovací smlouvy.
5) poskytnutí finančního daru PaeDr. V.B., řediteli Domova pro seniory Zastávka ve výši
10.000Kč a pověřuje starostu obce podpisem příslušné darovací smlouvy.
6) návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2018.
7) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zastávka na léta 2018 - 2020.
8) Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka č. 2/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
9) zřizovací listinu RIC Zastávka, příspěvková organizace.
10) Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace.
11) Smlouvu o provedení exekuce a o další činnosti mezi Obcí Zastávka jako oprávněnou
a JUDr. L.J., jako exekutorem (byt v č.p. 9, paní M.O.).
12) ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o organizování veřejné služby č. BSK-VS20/2017 mezi Obcí Zastávka jako organizátorem a Úřadem práce České republiky na
dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2018.
13) vyhlášení programu na poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Zastávka
v roce 2018 (vyhlášení programu, formulář žádosti, vzor smlouvy, vzor závěrečného
vyúčtování).
14) prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou:
E.B.
31.12.2018
Stará osada 9
M.H.
31.12.2018
Stará osada 9
J.M.
31.12.2018
Stará osada 9
T.M.
31.12.2018
Stará osada 9
Ž.L.
31.12.2018
Stará osada 9
M.Š.
31.12.2018
Stará osada 9
P.H.
31.12.2018
Stará osada 11
L.P.
31.12.2018
Hutní osada 14
E.Š.
31.12.2018
Martinská osada 76
G.K.
31.12.2018
Martinská osada 77
J.L.
30.6.2018
Martinská osada 574
D.M.
30.6.2018
Martinská osada 575
R.K.
30.6.2018
Stará osada 10
N.Z.
31.12.2019
Stará osada 10
J.M.
31.12.2019
Stará osada 10
A.Š.
31.12.2019
Stará osada 11
R.H.
30.6.2018
Martinská osada 573
15) nominaci Mgr. A.P. a RNDr. P.P. na funkci přísedícího Okresního soudu Brnovenkov.
16) termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v roce 2018.

17) schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a Moravským zemským muzeem
Brno, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu
v souvislosti s akcí „Zastávka – příjezdová komunikace a zpevněné plochy u OU na
pozemcích p.č. 734/6, 735 a 736 v k.ú. Zastávka.
18) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Zastávka a paní J.R.,
Mánesova 368, Zastávka, jejímž předmětem je realizace vodovodní přípojky na
pozemku p.č. 889 v .ú. Zastávka.
19) schvaluje uzavření Přílohy č.2 ke Smlouvě č.10/08 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Zastávka pro rok 2018 mezi obcí Zastávka a KTS
Ekologie, s.r.o.
20) schvaluje uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., jejímž předmětem je přeložka telekomunikační sítě v souvislosti
s akcí příjezdová komunikace a zpevněné plochy realizované na pozemcích 734/6, 735
a 736 v k.ú. Zastávka.

II.
ZO neschvaluje
1) přidělení nájemní smlouvy na byt v č. p. 9 pro paní M.O..

III.
ZO bere na vědomí
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
2) rozpočtová opatření obce Zastávka č. 28/2017, č. 29/2017, č. 30/2017.
3) návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace na rok 2018.
4) návrh rozpočtu Domu dětí a mládeže, příspěvková organizace na rok 2018.
5) návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy T. G.
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace na léta 2018 - 2020.
6) návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková
organizace na léta 2018 - 2020.
7) výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace za školní rok 2016/2017.
8) výroční zprávu Domu dětí a mládeže, příspěvková organizace za školní rok 2016/2017.
9) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek.
10) 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,...)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

IV.
ZO ukládá
starostovi obce a komisi životního prostředí minimálně jednou ročně hodnotit
indikátory plnění cílů plánu odpadového hospodářství obce
starostovi obce pozvat PhDr. P.K. a PaeDr. V.B. na prosincové jednání zastupitelstva
obce Zastávka.
starostovi obce učinit vše potřebné k registraci této příspěvkové organizace /RIC/.
starostovi obce vypsat výběrové řízení na obsazení místa ředitele této příspěvkové
organizace.
starostovi obce zveřejnit v místě obvyklém vyhlášení programu na poskytování
individuálních dotací z rozpočtu Obce Zastávka v roce 2018 (vyhlášení programu,
formulář žádosti, vzor smlouvy, vzor závěrečného vyúčtování).
starostovi obce informovat předsedkyni Okresního soudu Brno-venkov o skutečnosti,
že obec Zastávka doporučuje za přísedící Okresního soudu Brno-venkov paní Mgr.
A.P. a pana RNDr. P.P..
starostovi obce zveřejnit termíny jednání zastupitelstva obce v roce 2018 způsobem
v místě obvyklém.

V Zastávce dne 18. 12. 2017

