VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 30. 5. 2018
I. ZO schvaluje
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 5. 2018.
2) rozpočtové opatření č. 18/2018 obce Zastávka.
3) účetní závěrku obce Zastávka za rok 2017 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka.
4) Schvalující: P.P., Z.M., P.P., J.B., A.Š., Z.S., B.L., A.D., P.K. .
5) 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.
6) Schvalující: P.P., Z.M., P.P., J.B., A.Š., Z.S., B.L., A.D., P.K. .
7) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, dále pak hospodářský výsledek této organizace
ve výši 0,00 Kč.
8) 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.
9) Schvalující: P.P., Z.M., P.P., J.B., A.Š., Z.S., B.L., A.D., P.K. .
10) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brnovenkov. Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 71 092,12 Kč z hlavní činnosti
a kladný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 11 783,67 Kč.
11) rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 82 875,79 Kč (71 092,12 Kč z hlavní
činnosti a 11 783,67 Kč z hospodářské činnosti) do fondu oprav příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace ve výši 82 875,79Kč.
12) směrnici obce Zastávka „Systém zpracování a ochrany osobních údajů“.
13) směrnici obce Zastávka „Zpracování a ochrana osobních údajů – bezpečnost ICT“.
14) přijetí dotace v rámci projektu „Malá komunální technika III“, který podalo sdružení
Energoregion 2020 u Nadace ČEZ ve výši 72 000Kč s tím, že minimální výše
spolufinancování ke schválené dotaci činí 25% z poskytnuté dotace (v případě obce Zastávka
minimálně 18 000Kč).
15) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Pořízení
věcných prostředků požární ochrany: vozidlová radiostanice“ a „Pořízení věcných
prostředků požární ochrany: varovné zařízení (mrtvý muž), ochranná přilba“ ve výši
100 000Kč s tím, že poskytovaná dotace představuje maximálně 70% skutečných
uznatelných výdajů na realizaci akce. Současně pověřuje starostu obce jejím podpisem.
16) smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřenou mezi obcí
Zastávka a společností I3 Consultants s.r.o. jejímž předmětem je zajištění veškerých činností
pověřence pro ochranu osobních údajů za cenu 3 000Kč (bez DPH) měsíčně. Současně
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

17) smlouvu o spolupráci v rámci poskytování služeb Senior Taxi mezi obcí Zastávka a městem
Rosice, jejímž předmětem je poskytování služeb senior taxi pro obyvatele města Rosice, obcí
Zastávka a Tetčice. Příspěvek obce Zastávka činí měsíčně 8 300Kč. Současně pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
18) výběr dodavatele na realizaci akce „Zastávka u Brna, ul. Kloboučky – oprava povrchů“,
kterým je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 2 295 427,53Kč (bez DPH) firma
Soukup Miloš s.r.o., Jiráskova 511, Zbýšov.
19) smlouvu o dílo na realizaci akce „Zastávka u Brna, ul. Kloboučky – oprava povrchů“ mezi
obcí Zastávka jako objednatelem a společností Soukup Miloš s.r.o. jako zhotovitel. Hodnota
díla činí 2 295 427,53Kč. Současně pověřuje starostu obce jejím podpisem.
20) kupní smlouvu mezi společností SSKT s.r.o., Hlína 87 jako prodávajícím a obcí Zastávka
jako kupujícím, jejímž předmětem je zakoupení 1 ks travní sekačky Grasshopper 725 DT za
cenu 450 000Kč (bez DPH). Současně pověřilo starostu obce jejím podpisem.
21) uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
jejímž předmětem je realizace překládky sítě elektronických komunikací ke stavbě „VPIC
Zastávka, cesta k OÚ a zpev. plochy“. Současně pověřuje starostu obce jejím podpisem.
22) uzavření nájemní smlouvy s paní J.L., Zastávka č. p. 574 do 31. 12. 2018.
23) uzavření nájemní smlouvy s paní D.M., Zastávka č. p. 575 do 31. 12. 2018.
24) uzavření nájemní smlouvy s panem R.K., Zastávka č. p. 10 do 31. 12. 2018.
25) uzavření nájemní smlouvy s paní R.H., Zastávka č. p. 573 do 31. 12. 2018.

II. ZO bere na vědomí
1) rozpočtová opatření č. 14/2018, č.15/2018, č. 16/2018, č.17/2018 obce Zastávka.
2) návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2017.
3) podklady předložené ke schválení účetní závěrky, zejména však Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Zastávka za rok 2017 vypracovanou společností TOP
AUDITING, s. r. o.
4) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek.
5) 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, ...).
6) záměr pronajmout pozemky p. č. 1003/27, zahrada, o výměře 162 m2, pozemku p. č. 1004/7,
zahrada, o výměře 44 m2.
7) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá
1) starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2017 zákonným
způsobem.
2) vedení obce učinit veškeré kroky spojené s přijetím dotace od Energoregionu 2020 na nákup
malé komunální techniky.

