Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 30. 5. 2012

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 5. 2012
2. rozpočtové opatření č. 5/2012 obce Zastávka
3. uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2012 uzavřenou mezi Obcí Zastávka
jako objednatelem a Bohemia Audit, s.r.o. jako auditorskou společností
4. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Zastávka – oprava komunikací“ mezi obcí Zastávka
a firmou IMOS Brno (hodnota 1 990 000 Kč bez DPH)
2
5. nájem části pozemku 584/1 na dobu určitou do 31.12.2012 za 5,- Kč/m
6. smlouvu o zřízení věcných břemen - „16010-011941 Zastávka, lokalita „ Nivky, 18 RD“
uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na p. č. 831/1, p. č.
831/4, p. č. 831/9 v k. ú. Zastávka
7. podnájemní smlouvu na byt č. 1 v bytovém domě č. p. 570, Stará osada, Zastávka
8. smlouvu mezi Obcí Zastávka a firmou OTIDEA a.s. Praha ohledně poskytování profilu

ZO bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2011
stav pohledávek a závazků k 30.5.2012
informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka.
informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
informaci starosty obce o připravovaném vzniku Místní akční skupiny a pověřuje starosty obce
informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s., KTS
Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí České republiky
záměr nájmu části p. č. 1240
2
2
záměr nájmu části p. č, 198/ o výměře 40 m a 197/1 o výměře 45 m
2
2
záměr prodeje p. č. 1003/26 o výměře 155 m a 1004/8 o výměře 27 m
2
záměr nabytí pozemku p. č. 1078/05 o výměře 3868 m od SUZ MV ČR a to formou
bezúplatného převodu

ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy na byt Zastávka, Stará osada č. p. 9

ZO ukládá:
1. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce „Zastávka – oprava komunikací“
mezi obcí Zastávka a firmou IMOS Brno (hodnota 1 990 000 Kč bez DPH)
2. starostovi obce, aby podpořil vznik Místní akční skupiny.

