Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 4. 2012

ZO schvaluje:
1. program zasedání ZO konaného dne 25. 4. 2012
2. dodatek č. 11 k pojistné smlouvě číslo 0009685316 mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou,
a.s. Vienna Insurance Group a obcí Zastávka
3. rozpočtové opatření č. 4/2012 obce Zastávka
4. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škola a školských zařízení pro školní družinu, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Zastávka, okres Brnovenkov, který se týká - zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z e70 na
90 žáků s účinností od 1.9.2012
5. pronájem části parcely p.č.198/1 o výměře cca 40 m²
6. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Zastávka jako povinným
a E.ON Distribuce, a.s. jako oprávněným - Zastávka, Stará osada, přípojka NN, ČS2
7. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy mezi městem Rosice
a obcí Zastávka
8. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Oprava cisternové
automobilové stříkačky CAS 25 k T 815“, smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
9. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Odstranění havarijního stavu
školní kuchyně II.etapa“, smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
10. výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Komunikační zóna u Centra celoživotního
vzdělávání“ – firma Hřiště, s.r.o. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí
Zastávka a firmou Hřiště, s.r.o., s tím, že k jejímu podpisu může dojít poté, co bude obci
sdělen výsledek vyhodnocení žádosti ze strany MMR a s poskytovatelem dotace bude
podepsána příslušná smlouva o poskytnutí dotace
11. uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejné telekomunikační sítě (kabelová televize) mezi
obcí Zastávka a Domovem pro Seniory Zastávka (bezúplatně)

ZO bere na vědomí :
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci Zastávka
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací obce, stejně jako obecní knihovny obce
Zastávka
4. 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

ZO ukládá:
1. předsedovi informační komise zveřejnit aktuální programovou nabídku KT ve zpravodaji na
kabelové televizi a na webu obce
2. starostovi obce podat Krajskému úřadu JMK žádost o zápis změny v údajích vedených
v rejstříku škola a školských zařízení pro školní družinu, jejíž činnost vykonává příspěvková
organizace Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov,
který se týká - zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z e70 na 90 žáků
s účinností od 1.9.2012
3. starostovi obce, aby obyvatele lokality Martinská osada seznámil se stanoviskem
zastupitelstva k realizaci akce „Rekonstrukce Martinské osady“.

