
VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA 
DNE 29. 6. 2022

I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2022,
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 29. 6. 2022 pana Martina Oujezského a pana

Bronislava Leitnera.,
3) rozpočtové opatření č. 13/2022 obce Zastávka,
4) souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2021 a závěrečný účet obce za rok 2021,

včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, a to
bez výhrad,

5) pronájem parc.č. 1003/12 o výměře 125 m2 od 1. 8. 2022 za cenu 5 Kč/m2 a jeden rok,
6) pronájem parc.č. 1130/9 o výměře 293 m2 od 1. 8. 2022 za cenu 5 Kč/m2 a jeden rok,
7) prodej parc.č. 123/36 o výměře 37 m2, zastavěná plocha, za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje a

pověřuje starostu obce jejím podpisem,
8) vyřazení  místa  výkonu  činnosti  Domu  dětí  a  mládeže,  příspěvková  organizace  –  sokolovna,

Zastávka Stará osada 162,
9) přijetí dotace z ministerstva kultury na Přechod na knihovní systém Tritius,
10) uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 6 v bytovém domě na adrese Stará osada 9 do

31. 12. 2022,
11) ukončení nájemní smlouvy č. NS2/2021 k 30. 6. 2022,
12) výsledek výběrového řízení na pronájem „restaurace Stadion“ s tím, že vítězem výběrového řízení

se stal jediný zájemce pan Libor Nehyba, IČO: 604 311 99, Červený vrch 480, Zastávka,
13) počet  členů  zastupitelstva  obce  Zastávka  pro  volební  období  2022  –  2026  na  11  členů

zastupitelstva,
14) smlouvu o spolupráci  a budoucích převodech infrastruktury mezi  obcí Zastávka a Regionální

úzkorozchodnou železnicí o.p.s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1) rozpočtová opatření č. 11/2022, 12/2022 obce Zastávka,
2) záměr prodeje parc. č. 1003/8 o výměře 141 m2,
3) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
4) informaci o schválení závěrečných účtů organizací, jichž je obec členem (Mikroregion Kahan dso,

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice).

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

informovat jej o zajištění přezkoumání hospodaření,
2) starostovi obce jednat s panem Nehybou o nájemní smlouvě na pronájem „restaurace Stadion“

s platností od 1. 10. 2022
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