
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

29. 1. 2020

I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 29. 1. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 29. 1. 2020,
3. rozpočtové opatření číslo 4/2020,
4. poskytnutí individuální dotace pro Zahrádkáři Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka

v roce 2020 ve výši 210 000 Kč na rok 2020,
5. poskytnutí  individuální  dotace  pro  Klub  seniorů  Zastávka,  z. s.  z rozpočtu  obce

Zastávka v roce 2020 ve výši 50 000 Kč na rok 2020,
6. poskytnutí individuální dotace pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s.,

místní organizace Rosice z rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši 18 000 Kč na
rok 2020,

7. poskytnutí  individuální  dotace  pro  Myslivecký  spolek  Bažant  z rozpočtu  obce
Zastávka v roce 2020 ve výši 15 000 Kč na rok 2020,

8. poskytnutí  individuální  dotace  Klub  důchodců  Zbýšov  z rozpočtu  obce  Zastávka
v roce 2020 ve výši 5 000 Kč na rok 2020,

9. poskytnutí  daru  Pobočnému  spolku  zdravotně  postižených  Brněnska  –  Zbýšov  z
rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši 2 000 Kč na rok 2020,

10. poskytnutí  individuální  dotace  TJ Čechie  Zastávka,  z.  s.  z rozpočtu obce  Zastávka
v roce 2020 ve výši 450 000 Kč na rok 2020,

11. poskytnutí  individuální  dotace  HC Zastávka z.  s.  z rozpočtu  obce  Zastávka v roce
2020 ve výši 80 000 Kč na rok 2020,

12. poskytnutí  individuální  dotace  FKM Kahan,  z.  s.  z rozpočtu  obce  Zastávka v roce
2020 ve výši 100 000 Kč na rok 2020,

13. poskytnutí  individuální  dotace  Svaz  neslyšících  a  nedoslýchavých  v ČR,  z.  s.
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši 10 000 Kč na rok 2020,

14. plán účetních odpisů obce Zastávka na rok 2020,
15. prodej pozemku p. č. 550/3, orná půda, o výměře 50 m2, pozemku p. č. 556/4, ostatní

plocha, o výměře 40 m2  společnosti En-Com Connection za cenu 1 000Kč za 1 m2 a
náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy,

16. prodej pozemku p. č. 123/33, ostatní plocha, o výměře 89 m2 a pozemku p. č. 124/8,
zahrada, o výměře 220 m2   za cenu 150 Kč za 1 m2 a náklady prodeje a pověřuje
starostu obce podpisem příslušné kupní smlouvy,

17. sazebník  inzerce  v Zastáveckém  zpravodaji  na  rok  2020,  termíny  uzávěrek
Zastáveckého  zpravodaje  v roce  2020  a  technické  parametry  pro  inzerci
v Zastáveckém zpravodaji,

18. kupní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti užívání nemovité
věci a smlouvu o zřízení práva předkupního mezi Římskokatolickou farností Rosice u
Brna jako prodávajícím a oprávněnou a obcí  Zastávka jako kupující  a povinnou a
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy a provedením příslušných dalších
kroků na katastrálním úřadě,

19. výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zastávka – rekonstrukce závlahového
systému“,  kterou  je  nabídka  uchazeče  VHS plus  spol.  s r. o.,  se  sídlem Dobšická
3580/17, Znojmo, IČ: 46992138,

20. uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Zastávka – rekonstrukce závlahového
systému“ s uchazečem VHS plus spol. s r. o., se sídlem Dobšická 3580/17, Znojmo, 
IČ: 46992138 s nabídkovou cenou 815 894,89 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy,
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21. dohodu  o  postoupení  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  kupní  o  postoupení  nájemní
smlouvy  č. 569/3/1  mezi  postupitelem,  postupníkem  a  obcí  Zastávka  jako
postoupenou stranou a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

22. uzavření podnájemní smlouvy v bytové jednotce č. 10, Zastávka, Stará osada č. p. 568
do 31. 12. 2020,

23. pronájem části pozemku p. č. 1069/1, ostatní plocha, o výměře 60 m2 za cenu 5 Kč za
1 m2 a 1 rok a pověřuje starostu obce podpisem příslušné nájemní smlouvy,

24. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  č.:  03MP-004896 mezi
obcí  Zastávka,  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR  a  Lesy  České  republiky,  s.p.,
v souvislosti  s realizací  stavby:  „I/23  Hranice  okresu  Třebíč  –  Vysoké Popovice  –
Rosice – Kývalka, úsek II a IV“, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,

25. uzavření  Smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  mezi  obcí  Zastávka,
Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR  a  společností  CETIN  a.s.,  jejímž  předmětem  je
realizace SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů v   souvislosti s realizací stavby: „I/23
Hranice  okresu  Třebíč  –  Vysoké  Popovice  –  Rosice  –  Kývalka,  úsek  II  a  IV“,  a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,

26. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330053337/001 mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je věcné břemeno
vzniklé uložením kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1177/1 v k. ú. Zastávka
v souvislosti s realizací stavby „Zastávka – Nová osada 59: NN úpr.příp.“, a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy,

27. uzavření Smlouvy č. 1030053204/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi  obcí  Zastávka  a  společností  E.ON  Distribuce,  a. s.,  jejímž  předmětem  je
vybudování přip. kab. příp. na pozemku 802/1 v k.ú. Zastávka v souvislosti s realizací
stavby „Zastávka – Musil:  NN přip.  kab.  příp.“  s návrhem na uzavření  smlouvy o
budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  –  souhlas  s umístěním distribučního
zařízení na akci „Zastávka – Musil: NN přip. kab.příp.“

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 37/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020

obce Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
3. informaci 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, …),

4. záměr prodeje pozemku p. č. 982/14, zastavěná plocha, o výměře 18 m2,
5. záměr prodeje pozemku p. č. 982/15, zastavěná plocha, o výměře 18 m2,
6. záměr prodeje pozemku p. č. 219/27, zastavěná plocha, o výměře 5 m2,
7. záměr nájmu části pozemku p. č. 124/1, zahrada, o výměře 75 m2,
8. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce.
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