VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA
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ZO schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 2. 2018,
technickou úpravu rozpočtu na rok 2018 – paragraf Obecné příjmy z finančních operací
bude označen správným odvětvovým tříděním rozpočtové skladby – 6310,
technickou úpravu rozpočtu na rok 2018 – Změna položky na základě 17. novely rozpočtové
skladby č. 12/2018, ve které se položka 5240 zaměňuje za položku 5222,
rozpočtové opatření č. 8/2018 obce Zastávka,
poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Bažant z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2018 ve výši 15 000 Kč na rok 2018,
poskytnutí individuální dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka Brno z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2018 ve výši 22 800 Kč na rok 2018,
poskytnutí individuální dotace Muzeu průmyslových železnic z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2018 ve výši 60 000 Kč na rok 2018,
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:
§ Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Fin 2-12M
§ Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
§ Inventarizační zpráva,
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, příspěvková organizace a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný a
poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky:
§ Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, příloha
§ Záznamy z veřejnosprávních kontrol provedených v příspěvkových organizacích
§ Inventarizační zpráva,
prodej
pozemku
p.
č.
123/27,
zastavěná
plocha,
o
výměře
38
m2,
2
paní NB, Zastávka, za cenu 300Kč/m a náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy,
přidělení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 na byt č. 1, Zastávka,
Stará osada 11 panu RM,
darovací smlouvu mezi Obcí Zastávka a Diecézní charitou Brno, oblastní charitou Rajhrad,
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 1 400 Kč,
realizaci projektu „Obec Zastávka – rekonstrukce veřejného osvětlení“ a její financování,
včetně poskytnutí spoluúčasti obce Zastávka na tomto projektu, který bude realizován za
přispění finančních prostředků z programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti
s migrací č.j.MV-104883-2/OBP-2017“,
výběr dodavatele na realizaci akce „Demolice objektu Zastávka, Babická č. p. 105“, kterým
je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 1 191 850 Kč (vč. DPH) firma L.N.O.,
Podpěrova 439/2, Brno,
uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou E.ON Distribuce, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na parcele č. 86/20, 86/39, 104/1, 105/5 v katastrálním území Zastávka,
obec Zastávka v souvislosti s akcí „Zastávka-Hutní osada: NN rek. vedení“,
novou Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zastávka, jako organizační
složky obce, se sídlem Stará osada 608, 664 84 Zastávka,
pasport místních komunikací obce Zastávka, zpracovaný firmou GS PLUS s.r.o., Bohunická
cesta 385/5, 664 81 Moravany.

ZO bere na vědomí
rozpočtová opatření obce Zastávka č. 5/2018, č. 6/2018, č. 7/2018,
informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích a organizačních složek,
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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, ...),
záměr prodeje pozemku p. č. 175/5, zahrada, o výměře 115 m2 a pozemku p.č.176/5, ostatní
plocha, o výměře 46 m2,
informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce,
Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2017, kterou předložila Policie ČR.

III. ZO ukládá
1.
2.

starostovi obce zveřejnit zprávu způsobem v místě obvyklém a její znění poskytnout členům
zastupitelstva v elektronické podobě,
vedení obce předložit na příštím jednání zastupitelstva obce návrh smlouvy o dílo na realizaci
akce „Demolice objektu Zastávka, Babická č. p. 105“ s firmou L.N.O., Podpěrova 439/2,
Brno.

IV. ZO neschvaluje
1.

přidělení nájemní smlouvy na byt v Zastávce, Stará osada č. p. 9.
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