
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

6. 5. 2020

I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 6. 5. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 6. 5. 2020,
3. výběr  dodavatele  na  realizaci  akce  „Pořízení  dopravního  automobilu  pro  jednotku

SDH obce Zastávka“, kterým je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 1 067
946,00 Kč (vč. DPH) firma TECHSPORT, s. r. o. Pekařská 33, 602 00 Brno,

4. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a jako objednatelem a společností TECHSPORT,
s. r. o. Pekařská 33, 602 00 Brno jako dodavatelem, jejímž předmětem je dodání 1 ks
dopravního  automobilu  Ford  Transit  Kombi  L2 350  Trend  2,0  TDCi,  včetně
nákladního přívěsu kategorie O1 za dohodnutou cenu ve výši 1 067 946,00Kč (vč.
DPH) a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

5. dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů,
uzavřenou dne 1.  6.  2018 mezi  obcí  Zastávka jako objednatelem a I3 Consultants
s. r. o. jako poskytovatelem, jehož předmětem je změna článku 6 – platnost ú účinnost
smlouvy (smlouva uzavírá na dobu neurčitou,  je možná jednostranná výpověď bez
udání důvodů, výpovědní doba činí dva měsíce),

6. výběr dodavatele na realizaci opravy komunikace „Zastávka – Červený vrch“, kterým
je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 1 175 658,96 Kč (vč. DPH) firma Miloš
Soukup s.r.o., Jiráskova 511,664 11 Zbýšov,

7. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a jako objednatelem a společností Miloš Soukup
s.r.o.,  Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov jako dodavatelem, jejímž předmětem je oprava
komunikace na ulici Zastávka, Červený vrch za dohodnutou cenu ve výši 1 175 658,96
Kč (vč. DPH) a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

8. výběr  dodavatele  na  realizaci  opravy komunikace  „Zastávka  –  komunikace  kolem
bytovky a garáží“, kterým je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 1 567 595,37
Kč (vč. DPH) firma Miloš Soukup s.r.o., Jiráskova 511,664 11 Zbýšov,

9. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a jako objednatelem a společností Miloš Soukup
s.r.o.,  Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov jako dodavatelem, jejímž předmětem je oprava
komunikace kolem bytovky a garáží na ulici Zastávka, Červený vrch za dohodnutou
cenu ve výši 1 567 595,37 Kč (vč. DPH) a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 6/2020, č. 7/2020, č. 8/2020, č. 9/2020, č. 10/2020, č. 11/2020,

č. 12/2020, č.13/2020, č. 14/2020 a č. 15/2020 obce Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
3. záměr prodeje pozemku p. č. 104/1, zahrada, o výměře 37 m2,
4. záměr pronájmu části pozemku parcela p. č. 196/1 o výměře 81 m2,
5. záměr prodeje pozemku parcely p. č. 1038/9, zahrada, o výměře 47 m2,
6. záměr prodeje pozemku parcely p. č. 219/29, ostatní plocha, o výměře 7 m2,
7. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce,
8. záměr prodeje pozemku p. č. 123/32, zastavěná plocha, o výměře 36 m2.
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