Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva:

27. 10. 2021
I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 27. 10. 2021,
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 27. 10. 2021 pana Mgr. M. O. a
pana Ing. P.K.,
3) pronájem pozemku parc. č. 174/1, ostatní plocha, o výměře 80 m2 paní R.Ch. za cenu
5 Kč / 1 m2 / 1 rok,
4) pronájem pozemku parc. č. 1177/2, ostatní plocha, o výměře 50 m2 panu K.S. za cenu
5 Kč / 1 m2 / 1 rok,
5) pronájem části pozemku parc. č. 1177/1, ostatní plocha, o výměře 17 m2 paní H.O. za
cenu 5 Kč / 1 m2 / 1 rok,
6) postup starosty obce při ukončení realizace projektu "Obnova místních komunikací ul. Červený vrch, Domky, Havířská, Mánesova a Sportovní", který nebyl podpořen
dotací MM ČR a schvaluje Dohodu o ukončení plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi
smluvními stranami (Obcí Zastávka jako objednatelem a firmou Soukup Miloš s. r. o.
jako zhotovitelem) ze dne 4. 10. 2021,
7) podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Přechod na knihovní systém Tritius“
z rozpočtu Odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
ministerstva kultury,
8) zhotovení projektové dokumentace na veřejné osvětlení „PD VO Zastávka u Brna“
podél silnice Lípová a 1. máje. Na základě cenové nabídky projekt zhotoví Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy,
9) podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje
regionů 2022, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210eRekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci s názvem „Rekonstrukce
multifunkčního objektu – Dělnický dům v obci Zastávka“,
10) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Zastávka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy, jejímž předmětem je aktualizace podání žádosti o dotace na akci
„Rekonstrukce multifunkčního objektu – Dělnický dům v obci Zastávka“,
11) podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje
regionů 2022, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A –
Obnova místních komunikací na akci s názvem „Rekonstrukce povrchu místních
komunikací – Havířská, Mánesova, Domky, Komenského“,
12) vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchu místní komunikace
Komenského a výstavbu parkovacích stání na ulici Havířská (MaD projekt s.r.o., Ing.
H.),
13) podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje
regionů 2022, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního pasivního odpočinku na akci s názvem
„Zastávka – les pro všechny“,
14) smlouvu o zpracování projektu mezi obcí Zastávka a Centrem grantové podpory s.r.o.
na podání žádosti o dotaci na akci „Zastávka – les pro všechny“,
15) smlouvu o podání žádosti do dotačního programu Státního fondu dopravní
infrastruktury na akci „Rekonstrukce chodníků v Zastávce“ a podpis příslušné
smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy,
16) revokaci usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 7. 2021 ve znění: „ZO schvaluje prodej
pozemku parc. č. 123/36, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2 paní R.K. za
cenu 300Kč/m2 a náklady prodeje“,
17) uzavření Smlouvy č.: ZN-001040020910/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
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realizace stavby „Zastávka, Bezručova 385, 386: NN kab. ved.“ na pozemku parc. č.
890 v k.ú. Zastávka,
18) uzavření Smlouvy č.: ZN-001030064953/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka - AXIMA: NN přel. kb. ved.“ na pozemku parc. č. 759/1
v k.ú. Zastávka,
19) uzavření Smlouvy č.: ZN-001030070468/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka, Domky 64,418: NN kab. příp.“ na pozemku parc. č. 86/25
v k.ú. Zastávka,
20) uzavření Smlouvy č.: ZN-001030070658/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka – Mikuláštíková: NN přip.kab.“ na pozemku parc. č.
1086/1 v k.ú. Zastávka,
21) smlouvu o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-2536/2021 mezi Obcí Zastávka a
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jejímž předmětem je nájem části
pozemku parc. č. 769/1, o předpokládané výměře 12 m2, nájem části pozemku parc. č.
787/2, o předpokládané výměře 54 m2, nájem části pozemku parc. č. 802/1, o
předpokládané výměře 101 m2 a nájem části pozemku parc. č. 1271/2, o
předpokládané výměře 123 m2, které jsou ve vlastnictví obce Zastávka v souvislosti
s realizací stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“
s nájemní cenou 22 Kč /m2/1 rok a pověřuje starostu obce jejím podpisem,
22) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. E617-S-2538/2021 mezi Obcí
Zastávka a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jejímž předmětem je
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části pozemku parc. č. 802/1, o
předpokládané výměře 11 m2 a k části pozemku parc. č. 1271/2, o předpokládané
výměře 15 m2, které jsou ve vlastnictví obce Zastávka v souvislosti s realizací stavby
„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa“ s cenou služebnosti 10
000 Kč bez DPH za každý služebností dotčený pozemek a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
II. ZO bere na vědomí:
1) záměr prodeje pozemku parc. č. 198/22, ostatní plocha, o výměře 18 m2.
2) záměr prodeje pozemku parc. č. 198/23, ostatní plocha, o výměře 18 m2.
3) záměr prodeje pozemku parc. č. 123/38, ostatní plocha, o výměře 12 m2, pozemku
parc. č. 124/9, zahrada, o výměře 160 m2
4) rozpočtové opatření č. 24/2021, 25/2021 obce Zastávka.
5) Plán inventur na rok 2021.
6) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce.
7) informace 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, …).
8) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.
9) termíny jednání zastupitelstev obce Zastávka v roce 2022: 26. leden, 23. únor,
30. březen, 27. duben, 25. květen, 29. červen, 31. srpen, 21. září, 28. listopad
(pondělí), 14. prosinec.
10) záměr prodeje pozemku parc. č. 790/3, trvalý travní porost, o výměře 33 m2 a
pozemku parc. č. 791/3, ostatní plocha, o výměře 42 m2, které jsou ve vlastnictví obce
Zastávka v souvislosti s realizací stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u
Brna, 2. etapa“.
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