Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 28. 3. 2012

ZO schvaluje:
1.
2.
3.
4.

program zasedání ZO konaného dne 28. 3. 2012
rozpočtové opatření č. 3/2012 obce Zastávka
navýšení kapacity školní družiny
přijetí dotace od sdružení Energoregion 2020 ve výši 72 000 Kč formou daru na
zakoupení malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu
spolufinancování ve výši 18 000 Kč
5. smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Českou republikou – Úřadem
práce České republiky a Obcí Zastávka
6. bezplatné využití prostor ve sportovním areálu obce za účelem konání
společensko-kulturního dopoledne v rámci oslav 1. máje
7. podání žádosti o dotaci na opravu střechy ve sportovním areálu v rámci dotačního
programu JMK „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji na rok
2012“
8. doplnění ustanovení o kauci (článek IV.) do nájemních smluv na byty
9. uzavření Kupní smlouvy budoucí mezi obcí Zastávka a společností JMP Net, s.r.o.
na odkup plynovodu DN 90 v délce 39 m, umístěného na parcele č. 1244 v k.ú.
Zastávka
10. příslib společnosti SUDOP Brno, spol. s r.o. o vzájemné spolupráci a podílení se
na realizaci výstavby podchodu pod železničními nástupišti v prostoru přestupního
terminálu IDS a přechodu pro pěší v místě železničního přejezdu na ulici Babická
v obci Zastávka
11. uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností Beton Rusín s.r.o. na
odběr betonové směsi v období do 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012
12. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností I-Tec Czech, spol. s r.o.
na nákup vozidla PIAGGIO QUARGO a uzavření leasingové smlouvy mezi obcí
Zastávka a společností ČSOB Leasing, a.s. na financování nákupu uvedeného
vozidla
ZO neschvaluje:
1. neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1069/1
ZO bere na vědomí :
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. informace o stavu pohledávek v nájemních bytech k 28. 3. 2012
3. informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka

4. informaci o činnosti příspěvkových organizací obce, stejně jako obecní knihovny obce
Zastávka
5. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Energoregionu
2020
6. záměr pronájmu části parcely p.č.198/1 o výměře cca 40m2
ZO ukládá:
1. předsedovi informační komise projednat zařazení „multiplexu Slovensko“
a stanice NOE s provozovatelem kabelové televize firmou 3C Brno
2. starostovi pozastavit všechny prodeje sporných pozemků do vyřešení celé záležitosti
s Pozemkovým fondem a informovat o této situaci zájemce o odkoupení pozemků
3. starostovi obce, předsedovi finančního výboru a předsedkyni kontrolního výboru
stanovit výši neinvestičních nákladů za žáka školy a Mateřské školy Babice u Rosic
v roce 2011
4. starostovi obce zajistit rozeslání stanovené výše neinvestičních nákladů za žáka do
příslušných obcí.
5. vedení obce a školy, aby byly činěny kroky, které by směřovaly ke zvýšení kapacity
školní družiny

