Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva
DNE 26. 5. 2021
I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 26. 5. 2021,
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 26. 5. 2021,
3) poskytnutí individuální dotace pro Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace, z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2021 ve výši 96 117 Kč na rok 2021,
4) rozpočtové opatření č. 15/2021,
5) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace za
rok 2020 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní
jednotky,
6) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka
Zastávka. Kladný hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 349 053,06 Kč, hospodářský výsledek
z vedlejší činnosti ve výši 0,00 Kč,
7) rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 349 053,06 Kč (349 053,06 Kč
z hlavní činnosti a 0,00Kč z hospodářské činnosti) do rezervního fondu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace,
8) účetní závěrku Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace za rok 2020 s tím, že tato
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
9) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace.
Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 250 679,83 Kč z hlavní činnosti a kladný
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 9 084,82 Kč,
10) rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 259 764,65 Kč (250 679,83 Kč
z hlavní činnosti a 9 084,82 Kč z hospodářské činnosti) do fondu reprodukce investičního majetku
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace,
11) účetní závěrku RIC Zastávka, příspěvková organizace za rok 2020 s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
12) výsledek hospodaření příspěvkové organizace RIC Zastávka, okres Brno-venkov. Kladný hospodářský
výsledek této organizace ve výši 52 748,93 Kč z hlavní činnosti a kladný hospodářský výsledek
z hospodářské činnosti ve výši 14 689,05 Kč,
13) rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 67 437,98 Kč (52 748,93 Kč z hlavní činnosti a
14 689,05 Kč z hospodářské činnosti) následujícím způsobem: 13 487,60 Kč do fondu odměn,
53 950,38 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace RIC Zastávka, příspěvková organizace,
14) členy školské rady Základní a Mateřské školy za zřizovatele pana RNDr. Petra Pospíšila, paní Annu
Štrofovou a paní Mgr. Jaroslavu Baštařovou,
15) nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky v č. p. 9 do 31. 12. 2021,
16) nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky v č. p. 9 do 31. 12. 2021,
17) nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky v č. p. 9 do 31. 12. 2021,
18) nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky v č. p. 9 do 30. 6. 2021,
19) uzavření smlouvy na provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace - dům dětí mezi obcí
Zastávka a firmou TOD AUDITING s. r. o.,
20) uzavření smlouvy na provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace – základní škola mezi
obcí Zastávka a firmou TOD AUDITING s. r. o.,
21) uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územního celku obec Zastávka mezi obcí
Zastávka a firmou TOD AUDITING s. r. o.,
22) uzavření smlouvy o dílo na dodávku prací a služeb – daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob
mezi obcí Zastávka a firmou TOD AUDITING s. r. o.,
23) uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností
České dráhy, a.s., jejímž předmětem je uložení přeložky veřejného osvětlení na pozemek parc.č.
1271/10 v k.ú. Zastávka,
24) uzavření „Dodatku č.1 ke smlouvě č. 1040015670/0001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž je realizace stavby – zařízení distribuční soustavy
s názvem „Obnova VN a TS Zastávka sever“.
II. ZO bere na vědomí:
1) návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2020
2) podklady předložené ke schválení účetní závěrky, zejména však Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Zastávka za rok 2020 vypracovanou společností TOP AUDITING, s. r. o.
3) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce.

4) informace starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spolupracuje
(Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion
2020).
5) záměr prodeje pozemku parc. č. 82/2, zahrada, o výměře 184 m2.
6) záměr prodeje pozemku parc. č. 1003/11, zahrada, o výměře 132 m2.
7) záměr prodeje pozemku parc. č. 78/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2.
8) záměr prodeje pozemku parc. č. 123/36, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2
9) záměr prodeje pozemku parc. č. 123/37, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2
10) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.
11) záměr prodeje části pozemků parc. č. 759/1 (trvalý travnatý porost) a parc.č. 761/4 (ostatní plocha).

