
VÝPIS USNESENÍ 

Z 46. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA 

DNE 31. 8. 2022

I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 31. 8. 2022,
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 31. 8. 2022,
3) schvaluje prodej parc.č. 1003/8, zahrada o výměře 141 m2  za cenu 150Kč/m2 a

náklad prodeje a pověřuje starostu obce jejím podpisem,
4) nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor restaurace Stadion,
5) rozpočtové opatření č. 17/2022 obce Zastávka,
6) výsledek nabídkového řízení na zhotovitele dětského hřiště v lesoparku, kterým

je  společnost  ACER  WOODWAY  s.r.o.,  IČ:25343467,  se  sídlem:  Karáskovo
náměstí 21, Brno, a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy,

7) výsledek  nabídkového  řízení  na  zhotovitele  Rekonstrukce  silnice  na  ulici
Nerudova a ulice Havířská, kterým je společnost SOUKUP MILOŠ s.r.o.,  IČ:
293 515  11,  se  sídlem  Na  láně  708,  664  11  Zbýšov  a  pověřuje  starostu  obce
podpisem příslušné smlouvy,

8) odpuštění dluhu na nájemném,
9) podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení požárního

přívěsu na pomoc při hašení lesních požárů
10) prodej vozu Piaggio Quargo za částku 15 000 Kč a pověřuje místostarosty obce

činit všechny potřebné kroky k tomuto prodeji,
11) uzavření Smlouvy č.: ZN-001030076655/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Zastávka – Chvastek: NN přip. kab. příp.“ na pozemku parc.
č. 1230/1 v k. ú. Zastávka,

12) uzavření Smlouvy č.: ZN-001040020910/002--DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Zastávka, Bezručova 385, 386: NN kab. ved.“ na pozemku
parc. č. 828/1 a parc. č. 890 v k. ú. Zastávka,

13) uzavření Smlouvy č.: 8800108299-2/BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností GasNet, s.r.o.,  jejímž předmětem je
realizace  přeložky  STL  plynovodní  přípojky  k  akci  „Rozšíření  haly  Axima,
Zastávka, Nádražní 516.“ na pozemku parc. č. 761/13 a 774/10 v k. ú. Zastávka,

14) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci týkající se smlouvy uzavřené dne
30.3.2016 mezi obcí Zastávka a paní Ing. Petrou Hoňkovou, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti En-Com Connection
s.r.o. v k. ú. Zastávka,

15) uzavření  Smlouvy  o  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  mezi  obcí  Zastávka  a
společností  En-Com  Connection  s.r.o.,  jejímž  předmětem  je  realizace  zřízení
věcného  břemene  -služebnosti  inženýrské  sítě,  spočívající  ve  strpění  uložení,
provozování  a  udržování  optického  vedení  dle  přiložených  GP  č.  GP1199-
229/2018,  GP1283-229/2021,  GP1302-293/2021,  GP1193-229/2018,  GP1222-
240/2019,  GP1247-213/2020,  GP1266-327/2020,  GP1237-22/2020  k pozemkům

1



parc. č. 212/3, 199/20, 199/2, 199/1, 212/1, 1265/8, 333/1, 333/2212/2, 1265/6, 333/8,
336/1, 443/1, 505/1, 443/1, 443/4, 86/41, 86/46, 86/20, 86/50, 710/1, 787/1, 185/1,
197/1, 1361/1, 421, 443/1, 338, 339/2, 342, 443/1, 443/3 a 505/1 v k. ú. Zastávka

II. ZO bere na vědomí:
1) záměr prodeje parc č. 133/21, zastavěná plocha, o výměře 22 m2,
2) záměr prodeje parc. č. 1037/1, zahrada o výměře 119 m2 a par. č. 1034/9, zahrada

o výměře 52 m2

3) rozpočtová opatření č. 14/2022, 15/2022, 16/2022 obce Zastávka,
4) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek

obce,
5) informaci  o  schválení  závěrečných  účtů  organizací,  jichž  je  obec  členem

(Mikroregion Kahan dso, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice),
6) příslib financování sociálních služeb na rok 2023,
7) výpověď nájemní smlouvy č. 3/2011 uzavřenou dne 26. 9. 2011.

III. ZO ukládá:
1) starostovi  obce  seznámit  se  schválením  závěrečného  účtu  obce  Zastávka

Jihomoravský kraj a informovat jej o zajištění přezkoumání hospodaření,
2) starostovi  obce  jednat  nájemní  smlouvě  na  pronájem  „restaurace  Stadion“

s platností od 1. 10. 2022
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