
VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA 
DNE 25. 5. 2022

I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. 5. 2022,
2) ověřovatele  zápisu z jednání  zastupitelstva  ze  dne 25.  5.  2022 paní  Annu Štrofovou a pana Petra

Šoupala,
3) vstup obce Zastávka jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE  se

sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO   dosud nepřiděleno,  zakládaného za účelem  společné
realizace odpadového hospodářství  a zavádění  principů oběhového hospodářství do praxe  s cílem
uspořit prostředky a  zefektivnit využití dotací,

4) že se Obec Zastávka stane členem Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem Zakládající
smlouvy Dobrovolného svazku obcí  KTS EKOLOGIE, jejíž  přílohou jsou Stanovy Dobrovolného
svazku obcí KTS EKOLOGIE  a splacením vstupního členského příspěvku 50 000,- Kč, na který bude
započítána  úhrada  za  převod  podílu  obce  ve  společnosti  KTS EKOLOGIE s.r.o.  na  Dobrovolný
svazek obcí KTS EKOLOGIE,

5) vstupní členský příspěvek obce Zastávka do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE ve výši
50 000,- Kč,

6) převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,
IČO: 283 10 942 na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE za cenu odpovídající
peněžitému vkladu vloženému do společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.  s tím, že na pohledávku obce ve
výši 50 000,- Kč za převod podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. bude započten závazek obce
uhradit vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE.,

7) znění Zakládající listiny Dobrovolného svazku obcí KTS Ekologie, a jeho stanovy upravující poměry
v dobrovolném svazku obcí,

8) pověření Petra Pospíšila, starostu obce k tomu, aby učinil za obec Zastávku jako člena DSO KTS
EKOLOGIE veškeré související úkony, zejména podpis zakládající listiny Dobrovolného svazku obcí
KTS  EKOLOGIE  a  zastupováním  obce  na  členské  schůzi  Dobrovolného  svazku  obcí  KTS
EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE,

9) pověření  Petra  Pospíšila,  starostu  obce  k tomu,  aby  učinil  za  obec  Zastávku  jako  společníka
společnosti  KTS EKOLOGIE s.r.o.,  se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO: 283 10  942
veškeré  úkony,  zejména podpis  smlouvy o převodu podílu ve společnosti  KTS EKOLOGIE s.r.o.
z Obce Zastávka na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE,

10) účetní závěrku obce Zastávka za rok 2021 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka,

11) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace za
rok 2021 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví  a finanční situaci  této
účetní jednotky,

12) výsledek  hospodaření  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a  Mateřská  škola  T.  G.  Masaryka
Zastávka. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 0,00 Kč, hospodářský výsledek z vedlejší
činnosti ve výši 0,00 Kč. Vzhledem k nulovému hospodářskému výsledku nedošlo ke schválení jeho
rozdělení,

13) účetní závěrku Domu dětí  a mládeže Zastávka, příspěvková organizace za rok 2021 s tím, že tato
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,

14) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace.
Kladný  hospodářský  výsledek  této  organizace  ve  výši  87 334,27  Kč  z hlavní  činnosti  a  záporný
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši -909,49 Kč,

15) rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 86 424,78 Kč (87 334,27 Kč z hlavní
činnosti a -909,49 Kč z hospodářské činnosti) do fondu reprodukce investičního majetku příspěvkové
organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace,

16) účetní závěrku RIC Zastávka, příspěvková organizace za rok 2021 s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,

17) výsledek  hospodaření  příspěvkové  organizace  RIC  Zastávka,  okres  Brno-venkov.  Záporný
hospodářský výsledek této organizace ve výši – 35 947,35 Kč z hlavní činnosti a kladný hospodářský
výsledek z hospodářské činnosti ve výši 45 150,00 Kč,

18) rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 9 202,65 Kč ( - 35 947,35 Kč z hlavní činnosti a
45 150,00  Kč  z hospodářské  činnosti)  následujícím  způsobem:  9 202,65  Kč  do  rezervního  fondu
příspěvkové organizace RIC Zastávka, příspěvková organizace,

19) přijetí dotace z ministerstva kultury na Přechod na knihovní systém Tritius,
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20) uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 7 v bytovém domě na adrese Stará osada 9 do 31.
12. 2022,

21) dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci v rámci poskytování služeb senior taxi ze dne 29. 5. 2018, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2019, ve kterém se mění příspěvek obce Zastávka na provozování
služby Senior taxi, který bude činit 11 418 Kč a pověřuje starostu obce podpisem,

22) Smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a THT Polička, s.r.o., IČ:46508147 se sídlem Starohradská 316,
Polička, jejímž předmětem je realizovat opravu CAS 20 typ 3618.23/2016 dle technické specifikace,
která tvoří přílohu této smlouvy. Cena díla je ve výši  1 984 800 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem,

23) smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  Jihomoravského  kraje  ve  výši  99 000  Kč  na  „Pořízení
věcných prostředků pro jednotku SDH obce Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

24) vítěze  veřejné  zakázky  na  služby  s názvem  „Skupinové  úrazové  pojištění  hasičů-obec  Zastávka“,
kterým  je  Hasičská  vzájemná  pojišťovna,  a.s.  a  pověřuje  starostu  obce  uzavřením  příslušných
smluvních vztahů,

25) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Zastávka a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvkovou organizací, jejímž předmětem je právo služebnosti k části pozemku p. č. 1268/3 v k. ú.
Zastávka,  v rozsahu  dle  geometrického  plánu  č.  1212-145/2020 ze  dne  7.8.2020,  který  je  součástí
smlouvy,  spočívající  v umístění  a  vedení  stavby  včetně  mostovky  na  části  služebného  pozemku a
přístup  chůzí  a  příjezd  nezbytnou  technikou  oprávněného  nebo  jím  pověřených  fyzických  či
právnických osob na část  služebného pozemku za  účelem provozování,  provádění  údržby,  oprav,
prohlídek, kontrol, demontáže stavby včetně stavebních úprav za účelem modernizace a za účelem
řádného hospodaření s mostní konstrukcí a zabránění ohrožení či narušení plynulosti automobilové
dopravy,

26) uzavření  Smlouvy  č.:  ZN-014330064187/001-GPM  o  věcném  břemeni  mezi  obcí  Zastávka  a
společností  EG.D,  a.s.,  jejímž  předmětem je  realizace  stavby „Zastávka – Hampl: NN přip.  kab.
příp.“ na pozemku parc. č. 443/1 a parc. č. 443/4 v k. ú. Zastávka,

27) uzavření  Smlouvy  č.:  ZN-014330064189/001-GPM  o  věcném  břemeni  mezi  obcí  Zastávka  a
společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Zastávka – Glušková: NN přip. kab.
příp.“ na pozemku parc. č. 103/1 v k. ú. Zastávka,

28) uzavření  Smlouvy  č.:  ZN-014330066613/001-GPM  o  věcném  břemeni  mezi  obcí  Zastávka  a
společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Zastávka – Oujezský: NN přip. kab.
příp.“ na pozemku parc. č. 1043/3 v k. ú. Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1) rozpočtová opatření č. 7/2022, 8/2022, 9/2022 a 10/2022 obce Zastávka,
2) návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2021,
3) podklady předložené ke schválení  účetní  závěrky,  zejména však Zprávu o výsledku přezkoumání

hospodaření obce Zastávka za rok 2021 vypracovanou společností TOP AUDITING, s. r. o.,
4) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
5) záměr pronájmu pozemku parc. č. 1003/11, zahrada, o výměře 132 m2
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