VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 28. 11. 2018
I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 28. 11. 2018.
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 28. 11. 2018 Petra Šoupala a
Jana Pospíšila.
3) poskytnutí individuální dotace Penzion pro důchodce Rosice z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2018 ve výši 10 180 Kč na rok 2018.
4) poskytnutí finančního daru Hospic sv. Alžběty Brno ve výši 7 290 Kč v roce 2018.
5) poskytnutí finančního daru Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích ve výši 3 000 Kč
v roce 2018.
6) vyhrazení pravomocí rady do působnosti zastupitelstva obce v oblastech:
schvalování organizačního řádu obce a obecního úřadu, schvalování účetní
závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací sestavenou k rozvahovému dni.
7) jednací řád Zastupitelstva obce Zastávka.
8) jednací řád výborů Zastupitelstva obce Zastávka.
9) nájemní smlouvu s paní E.B. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019
10) nájemní smlouvu s paní M.H. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019
11) nájemní smlouvu s panem J.M. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019
12) nájemní smlouvu s paní T.M. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019
13) nájemní smlouvu s paní Ž.H. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019
14) nájemní smlouvu s paní M.Š. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019
15) nájemní smlouvu s panem P.H. na byt v č. p. 11 do 31. 12. 2019
16) nájemní smlouvu s panem R.M. na byt v č. p. 11 do 31. 12. 2019
17) nájemní smlouvu s paní L.P. na byt v č. p. 14 do 31. 12. 2019
18) nájemní smlouvu s paní E.Š. na byt v č. p. 76 do 31. 12. 2019
19) nájemní smlouvu s paní G.K. na byt v č. p. 77 do 31. 12. 2019
20) nájemní smlouvu s paní J.L. na byt v č. p. 574 do 31. 12. 2019
21) nájemní smlouvu s paní D.M. na byt v č. p. 575 do 31. 12. 2019
22) nájemní smlouvu s panem R.K. na byt v č. p. 10 do 31. 12. 2019
23) nájemní smlouvu s paní R.H. na byt v č. p. 573 do 31. 12. 2019
24) prominutí dlužné částky 25 840 Kč paní M.O. za platby spojené s užíváním bytu
v č. p. 9 po dobu, kdy pobývá v chráněném bydlení a v bytě nepobývá.
25) prominutí plateb spojených s užíváním bytu v č. p. 9 paní M.O. po dobu, kdy
bude pobývat v chráněném bydlení.
26) ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Zastávka a
Obcí Tetčice ze dne 29. 8. 2012.
27) uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a Rezidencí Permoník, a.s. o bezplatném
užívání 17 parkovacích míst na veřejném parkovišti na pozemku p. č. 584/1 v k.
ú. Zastávka.
28) uzavření Přílohy č. 2 ke Smlouvě 10/08 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Zastávka pro rok 2019.
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II. ZO bere na vědomí:
1) rozpočtová opatření č. 40/2018, 41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018, 45/2018 obce
Zastávka.
2) návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2019.
3) návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zastávka na roky 2019, 2020, 2021.
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 prodeje pozemku p. č. 994/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2.
7) záměr prodeje pozemku p. č. 123/30, zastavěná plocha, o výměře 36 m2.
8) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce.

III. ZO ukládá
1) starostovi obce upravit pro členy zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2019,
zejména jeho výdajové stránky s tím, že bude v textové části více zpřesněn účel
jednotlivých položek a paragrafů.
2) starostovi obce předložit návrh organizačního řádu obecního úřadu a obce
Zastávka.
3) starostovi obce a předsedovi finančního výboru začlenit do rozpočtu obce
Zastávka v roce 2019 částku 21 765 Kč na zajištění nadstandardu dopravní
obslužnosti v rámci IDS Jihomoravského kraje.
4) starostovi obce připravit podklady pro výběrové řízení na pronájem nebytových
prostor – restaurace Dělnický dům.
5) vedení obce zajistit pokračování služeb SeniorTaxi a pokusit se vyjednat možnost
jeho rozšíření o jízdy do obcí, kde je poskytována stomatologická péče
(Zbraslav, Říčany).

IV. ZO neschvaluje
1) poskytnutí individuální dotace HC Zastávka z. s. z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2018 ve výši 35 000 Kč na rok 2018.
2) nájemní smlouvu s paní M.O. na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2019

V Zastávce dne 8. 12. 2018
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