
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

DNE 30. 6. 2021
I. ZO schvaluje:

1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 30. 6. 2021,
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 30. 6. 2021,
3) souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2020 a závěrečný účet obce za rok 2020,

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, a to bez
výhrad,

4) prodej bytových jednotek v č. p. 569 – jednotek 569/1,569/2, 569/3, 569/4, 569/5, 569/7, 569/8, 569/9,
569/10

5) příkazní smlouvu na zajištění projektového managementu na akci Obnova místních komunikací – ulice
Červený vrch, Sportovní. Domky, Mánesova, Havířská se společností INNOVA Int jako příkazníkem a
obcí Zastávka jako příkazcem,

6) příkazní  smlouvu  na  zajištění  administrace  zjednodušeného  podlimitního  řízení  na  akci  Obnova
místních  komunikací  –  ulice  Červený vrch,  Sportovní.  Domky,  Mánesova,  Havířská  se  společností
INNOVA Int jako příkazníkem a obcí Zastávka jako příkazcem,

7) výběr dodavatele na realizaci akce „Výstavba přechodu pro chodce na ulici Lípová, Zastávka“, kterým
je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 983 040,00 Kč (bez DPH) firma Magus International a.
s., Pohankova 6, 628 00 Brno,

8) kupní  smlouvu  mezi  Obcí  Zastávka  jako  objednatelem  a  společností  Magus  International  a. s.,
Pohankova 6, 628 00 Brno jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace akce „Výstavba přechodu
pro chodce na ulici Lípová, Zastávka“ za dohodnutou cenu ve výši 983 040,00 Kč (bez DPH),

9) účetní  závěrku  obce Zastávka za rok  2020 s tím,  že tato závěrka  poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření č. 16/2021.
2) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá:
1) starostovi  obce  seznámit  se  schválením  závěrečného  účtu  obce  Zastávka  Jihomoravský  kraj  a

informovat jej o zajištění přezkoumání hospodaření.


