Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

5. 8. 2020
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 5. 8. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva,
3. výběr dodavatele na realizaci akce „Mobilní ledová plocha v obci Zastávka“, kterým
je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 1 987 000,00 Kč (bez DPH) firma
JESTECH s. r. o., Důlní 672//12, Lužice,
4. kupní smlouvu mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností JESTECH s. r. o.,
Důlní 672/12, 696 18 Lužice jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace akce
„Mobilní ledová plocha v obci Zastávka“ za dohodnutou cenu ve výši 1 987 000,00Kč
(bez DPH) v termínu do 30. 11. 2020 a pověřuje starostu obce jejím podpisem,
5. rozpočtové opatření č. 22/2020 obce Zastávka,
6. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. BP-20/070, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č.
86/52, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 406 m2 mezi Obcí Zastávka jako
nabyvatelem a ČR – ÚZSVM jako převodcem, a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy,
7. nabytí pozemků parcely p. č. 337/6, ostatní plocha – zeleň, o výměře 1 818 m2, a
parcely p. č. 337/7, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 19 m2,
8. darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zastávka jako obdarovaným a Jihomoravským
krajem jako dárcem, jejímž předmětem je darování pozemků parcely p. č. 337/6,
ostatní plocha – zeleň, o výměře 1 818 m2, a parcely p. č. 337/7, ostatní plocha – jiná
plocha, o výměře 19 m2, a pověřuje starostu obce podpisem příslušné darovací
smlouvy,
9. revokaci usnesení z jednání zastupitelstva obce Zastávka ze dne 29. 1. 2020 ve znění:
„ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 550/3, orná půda, o výměře 50 m2 a pozemku p.
č. 556/4, ostatní plocha, o výměře 40 m2 společnosti En-Com Connection za cenu
1 000 Kč za 1 m2 a náklady prodeje a pověřuje starostu obce podpisem příslušné kupní
smlouvy“.
II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 21/2020 obce Zastávka,
2. záměr prodeje pozemku p. č. 123/28, zastavěná plocha, o výměře 36 m2,
3. záměr prodeje pozemku p. č. 86/26, ostatní plocha, o výměře 45 m2.

III. ZO ukládá:
1. zapracovat do návrhu rozpočtu obce Zastávka na rok 2021 příspěvek na zajištění
financování systému integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje ve výši
128 650Kč (bez příspěvku na nadstandardní služby).

