Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 29.8. 2012
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 8. 2012
2. plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí roku 2012
3. rozpočtové opatření č. 7 a 8/2012 obce Zastávka
4. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky
kategorie C mezi zákazníkem obcí Zastávka a dodavatelem E.ON Energie,a.s. – Zastávka,
Martinská osada
5. dodatek č. 1 ke smlouvě č. C/D0186 mezi obcí Zastávka a NKS Okna s.r.o. (upřesnění ceny
po změně rozměru)
6. darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a Obcí Zastávka – darování movitého majetku
7. organizační řád obce Zastávka a obecního úřadu Zastávka
2

8. schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2013 o 5 Kč/m tj. u bytů standardní
2
2
kvality na 45Kč/m a u bytů se sníženou kvalitou na 35Kč/m
9. podání návrhu na zastavení exekučního řízení vyklizením bytu č. 2 v přízemí domu č.p. 9, na
ulici Stará osada, Zastávka
2

10. kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 299/3, zastavěná plocha, o výměře 24 m , za cenu
2
300Kč/1m a náklady prodeje
2

11. kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 103/3, zastavěná plocha, o výměře 19 m , za cenu
2
300Kč/1m a náklady prodeje
2

12. kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 103/5, zastavěná plocha, o výměře 19 m , za cenu
2
300Kč/1m a náklady prodeje
2

13. kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 103/6, zastavěná plocha, o výměře 19 m , za cenu
2
300Kč/1m a náklady prodeje
2

2

14. kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 537/3, zahrada, o výměře 88 m , za cenu 100Kč/m a
náklady prodeje
2

15. nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 165 o výměře 15 m , za cenu 5Kč/m
2

2

16. nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 163/1 o výměře 120 m , za cenu 5Kč/m

2

17. smlouvu č.01413001737/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, stavba
„Zastávka, Havířská 206, přípojka NN“
18. smlouvu č. 4711-215/002/2012-ZN MDP GEO o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, stavba „SB-4711-215 Zastávka, Havířská, kab. smyčka NN, UNIVERS“
19. poskytnutí území k. ú. Zastávka a působnost MAS Brána Brněnska, o.s. na svém území
20. smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a o právu stavby ve prospěch budoucího nájemce mezi
Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace a Obcí Zastávka

21. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby ve prospěch
budoucího oprávněného mezi Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace a Obcí
Zastávka
22. smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o právu stavby ve prospěch budoucího kupujícího mezi
Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace a Obcí Zastávka
23. souhlas obce Zastávka s převodem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní a dohody o převodu práv a závazků uzavřené mezi obcí Zastávka, – byt č. 8
v domě č.p.568
24. dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Zastávka a obcí Tetčice
25. zrušení článku X. kupní smlouvy č. B-02/03 mezi Obcí Zastávka jako prodávajícím a kupující
na byt č. 22/12, o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím, umístěným ve druhém nadzemním podlaží
v domě č.p. 22, ve znění: „Kupující se zavazuje pod sankcí neplatnosti této smlouvy, že po
dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy výše uvedenou nemovitost nezcizí“
26. bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě pro Středisko volného času, Rosice, okres
Brno-venkov za účelem pořádání soutěže v žonglování
27. darovací smlouvu mezi Obcí Zastávka a Občanským sdružením Babybox, Praha - peněžitý
dar ve výši 1.000 Kč na zřízení BABYBOXU v nemocnici Milosrdných bratří v Brně

II. ZO bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
stav pohledávek a závazků k 27. 6. 2012
informace starosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci Zastávka
informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
informaci o kalkulaci vodného a stočného Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v roce 2011
– materiál VAS
2
6. záměr směny p.č. 802/6, ostatní plocha, o výměře 121 m , p.č. 802/7, ostatní plocha, o
2
2
výměře 2 m , a p.č. 802/8, ostatní plocha, o výměře 2m za p.č. 802/5, ostatní plocha, o
2
výměře 173 m (pův. PK 144/3 a PK 191/1), s Campell Finance, a.s.
2
7. záměr prodeje p.č. 1002/5, orná půda, o výměře 101 m a p.č. 1002/6, orná půda o výměře
2
131 m

IV. ZO ukládá:
1. starostovi obce podepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého
napětí pro zákazníky kategorie C mezi zákazníkem obcí Zastávka a dodavatelem E.ON
Energie,a.s. – Zastávka, Martinská osada
2. starostovi obce podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. C/D0186 mezi obcí Zastávka a NKS
Okna s.r.o. (upřesnění ceny po změně rozměru)
3. starostovi obce podepsat Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem a Obcí Zastávka –
darování movitého majetku.

