Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

25. 11. 2020
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. 11. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 25. 11. 2020,
3. plán inventur na rok 2020 majetku obce Zastávka,
4. „Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“,
5. pronájem pozemku p. č. 986, zahrada, o výměře 130 m2 za cenu 5 Kč/1 m2/1 rok,
6. prodej pozemku p. č. 86/26, ostatní plocha, o výměře 45 m2 za cenu 150 Kč/1 m2,
7. uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností 3V&H, s. r. o.,
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, jehož předmětem je odstoupení od uzavřené
Smlouvy o dílo na akci „Půdní vestavba Základní školy“, a pověřuje místostarostu
obce podpisem tohoto Dodatku č. 1,
8. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností INNOVA Int. s. r. o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255, jejímž předmětem je
zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Přístavba učeben a
školícího střediska k DDM, Zastávka“ a pověřuje místostarostu obce podpisem
smlouvy,
9. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností INNOVA Int. s. r. o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255, jejímž předmětem je
zajištění administrace zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou
zakázku s názvem „Přístavba učeben a školícího střediska k DDM, Zastávka“ a
pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy.
10. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností INNOVA Int. s. r. o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 27857255, jejímž předmětem je
zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přístavba učeben a
školícího střediska k DDM, Zastávka“ a pověřuje místostarostu obce podpisem
smlouvy,
11. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností PEND, a. s., Vojanova 1,
615 00 Brno, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro
provádění stavby – stupeň DPS na akci: „Přístavba učeben a školícího střediska k
DDM Zastávka“ a pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy,
12. podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací na ulici Havířská, Sportovní,
Červený vrch, Domky a na ulici Mánesova z dotačního titulu MMR ČR – Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2021 Dotační titul „A“ – Podpora obnovy místních
komunikací,
13. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a INNOVA Int. s. r. o., Rudná 847/10,
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27857255, jejímž předmětem je poskytnutí
poradenských služeb spočívajících především ve zpracování a následného podání
žádosti o finanční podporu v rámci MMR PORV pro rok 2021 - DT „A“, „Obnova
místní komunikací – Zastávka“ a pověřuje místostarostu obce jejím podpisem,
14. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín IČ: 45659176, jejímž
předmětem je zpracování projektové žádosti, poradenství a administrace k žádosti o
dotaci na projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního objektu – Dělnický dům v
obci Zastávka“ (dále jen žádost), která bude podána do programu Ministerstva pro
místní rozvoj, výzvy DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (dále
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jen Program), případně obdobného dotačního titulu a pověřuje místostarostu obce
jejím podpisem,
15. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín IČ: 45659176, jejímž
předmětem je zpracování projektové žádosti, poradenství a administrace k žádosti o
dotaci na projekt s názvem „Víceúčelové plochy a sociální zázemí ve sportovním
areálu“ (dále jen žádost), která bude podána do programu Ministerstva pro místní
rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, výzvy č. 117d8210H program – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje místostarostu
obce jejím podpisem,
16. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zjištění činnosti obecní policie mezi
obcí Zastávka a městem Rosice,
17. uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě mezi obcí Zastávka a společností SSKT
s. r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína, IČ 05647363, jehož předmětem bude odstoupení kupní
smlouvy na nákup „Elektrického užitkového nákladního automobilu“,
18. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
001030061233/002-DURP mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je věcné břemeno vzniklé uložením kabelového vedení NN na
pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Zastávka v souvislosti s realizací stavby „Zastávka Chadim: NN přip. kab. ved.“, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
19. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040016285/023
mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – obnova a kabelizace NN Sever“ na pozemcích p.č. 325, 327, 328,
1333/1, 10/7, 134/1, 8/1, 133/9, 7/2, 344, 547, 443/5, 10/1 v k. ú. Zastávka.“, a
pověřuje místostarostu obce podpisem této smlouvy,
20. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040016285/023
mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Obnova VN a TS Zastávka sever“ na pozemcích p.č. 443/6, 550/1, 443/4,
443/1, 443/3, 338, 1265/8, 199/2, 212/1, 326, 162, 159/7, 339/1, 570/8, 577/6, 8/2,
22/2, 11/1, 22/1, 22/3, 21/2, 21/1, 9/1, 9/3, 734/3, 11/2, 537/2, 209/35, 209/23, 22/5 a
23/5 v k. ú. Zastávka,
21. „Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zastávka“,
22. termíny jednání zastupitelstva obce Zastávka v roce 2021: 27. ledna, 24. února, 31.
března, 28. dubna, 26. května, 30. června, 25. srpna, 29. září, 27. října, 24. listopadu,
15. prosince,
23. termíny jednání komise životního prostředí obce Zastávka v roce 2021: 25. ledna, 22.
února, 29. března, 26. dubna, 24. května, 28. června, 23. srpna, 27. září, 25. října, 22.
listopadu, 13. prosince,
24. termíny jednání finančního výboru obce Zastávka v roce 2021: 25. ledna, 22. února,
29. března, 26. dubna, 24. května, 28. června, 23. srpna, 27. září, 25. října, 22.
listopadu, 13. prosince,
25. plán inventur za rok 2020 a zřízení ústřední inventarizační komise a inventarizačních
komisí,
26. vyhlášení dotačního programu „Individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka na rok
2021“,
27. podporu zajištění nadstandardních služeb v rámci Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje a to ve smyslu zajištění nočních spojů autobusové dopravy mezi
obcí Tetčice, městem Rosice a obcí Zastávka,
28. Program obnovy venkova,
29. uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou JESTECH s. r. o.,
Důlní 672/12, 696 18 Lužice, IČ 05357390.
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II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 32/2020, 33/2020 a 34/2020 obce Zastávka,
2. návrh rozpočtu na rok 2021, návrh odpisového plánu na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvkové organizace,
3. návrh rozpočtu na rok 2021, návrh odpisového plánu na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvkové
organizace,
4. návrh rozpočtu na rok 2021, návrh odpisového plánu na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu Regionálního informačního centra Zastávka,
příspěvkové organizace,
5. informaci o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
6. návrh rozpočtu na rok 2021 Mikroregionu Kahan, dso,
7. návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku vodovodů a
kanalizací Ivančice,
8. informace místostarosty 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, …),
9. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.
III. ZO ukládá:
1. místostarostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce na rok 2021 způsobem a v termínu
požadovaném platnými právními předpisy,
2. místostarostovi obce zveřejnit návrh střednědobého výhledu obce na roky 2022, 2023,
2024 způsobem a v termínu požadovaném platnými právními předpisy,
3. předsedům a členům inventarizačních komisí zahájit práce na provedení inventarizace,
4. místostarostovi obce znovu informovat obyvatele obce Zastávka o možnosti systému
rozdělování nádob na odpad (na papír a plasty) k jednotlivým domácnostem,
5. místostarostovi obce informovat Ministerstvo financí ČR o odmítnutí poskytnuté
finanční dotace na akci „Půdní vestavba základní školy“,
6. místostarostovi obce informovat Regionální rozvojovou agenturu Východ Moravy o
odmítnutí poskytnuté finanční dotace na akci „Půdní vestavba základní školy“ a
ukončení této investiční akce,
7. místostarostovi obce zveřejnit dotační program „Individuální dotace z rozpočtu obce
Zastávka na rok 2021“.

