VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA
DNE 30. 3. 2022
I. ZO schvaluje:
a) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2022,
b) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2022 pana Mgr. Aleše Dumka a pana Ing.
Petra Krupicu,
c) prodej pozemku parc. č. 161/18, ostatní plocha, o výměře 157 m 2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady
prodeje,
d) prodej bytové jednotky č. p./č. jednotky 79/3, způsob využití byt, jednotka vymezená dle
zák.č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 105,86 m 2, nacházející se a vymezená v 3.
nadzemním podlaží v budově Zastávka, č.p. 79, byt. dům, LV č. 1037 postavené na pozemku parc.
č. 24/1, LV 1037, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka. K jednotce
náležející spoluvlastnický podíl ve výši id. 14/100 na společných částech shora uvedené budovy
Zastávka, č.p. 79, byt. dům, LV č. 1037 postavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Zastávka, obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 14/100 na
pozemku parc. č. 24/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka. Jednotka s
podílem na pozemku je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na LV č. 1038 pro obec a kat. území
Zastávka a budova a pozemek jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Kat. úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na LV č. 1037 pro obec a kat. území
Zastávka,
e) směnu pozemků parc. č. 795/8, ostatní plocha, dráha o výměře 181 m 2, parc. č. 792/5, ostatní
plocha, dráha, o výměře 39 m2, ve vlastnictví obce Zastávka za pozemky parc. č. 794/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 78 m 2, a parc. č. 794/8, ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 195 m2,
f) rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Zastávka,
g) poskytnutí individuální dotace pro Regionální úzkorozchodnou železnici z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2022 ve výši 70 000 Kč na rok 2022,
h) poskytnutí individuální dotace pro Práh jižní Morava, z. ú., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2022
ve výši 23 500 Kč na rok 2022,
i) poskytnutí individuální dotace pro Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2022 ve výši 10 400 Kč na rok 2022,
j) poskytnutí individuální dotace pro Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace,
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2022 ve výši 94 090 Kč na rok 2022,
k) aktualizovaný strategický rámec MAP – seznam investičních priorit ZŠ pro roky 2021 – 2027,
l) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Zastávka a Izolservis spol. s r. o.,
m) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi obcí Zastávka a AV Media systems, a.s.,
n) nájemní smlouvu do 30. 6. 2022,
o) nominaci a následné zvolení do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov,
p) přijetí dotace z Národní sportovní agentury včetně podmínek pro čerpání této investiční dotace
na akci „zázemí u kurtů a víceúčelových ploch“ a ukládá starostovi činit všechny následné kroky,
které budou vyžadovány ze strany poskytovatele dotace,
q) příkazní smlouvu mezi obcí Zastávka a Ing. T.R. na technický dozor investora nad prováděním
stavby „Zázemí k víceúčelovým sportovním plochám v obci Zastávka“.
II. ZO bere na vědomí:
a) záměr prodeje pozemku parc. č. 1235, zahrada, o výměře 92 m2,
b) záměr prodeje pozemku parc. č. 191/1, zahrada, o výměře cca 216 m2,
c) rozpočtové opatření č. 2/2022 obce Zastávka,
d) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
e) záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1030.
III. ZO ukládá:
a) starostovi obce informovat předsedkyni Okresního soudu Brno – venkov o skutečnosti, že obec
Zastávka doporučuje za přísedící Okresního soudu Brno – venkov
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