Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 31.10.2012
I. schvaluje
1)
2)
3)
4)
5)
6)

program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.10.2012
rozpočtové opatření č. 10/2012 obce Zastávka
ceník poplatků a služeb obecní knihovny Zastávka na rok 2013
vytvoření Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.
vstup Mikroregionu Kahan dso do MAS Brána Brněnska, oso
Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem jako dárcem a Obcí Zastávka jako
obdarovaným na darování movitého majetku
7) prodej vozidla Destacar NX 13BD, rok výroby 1996 za cenu 15 000 Kč
8) podání žádosti na zřízení pracovních pozic pomocí prostředků Úřadu práce Brno-venkov
9) uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a společností TestSystems s.r.o., Komenského 308,
Zastávka v zastoupení společností PRODISTAV BRNO spol. s r.o. o právu provést stavbu
„Uložení přípojky NN, na pozemku p. č. 443/1 v souvislostí s realizací akce „Přístavba,
nástavba a stavební úpravy, sídlo společnosti TestSystems s.r.o.

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

pronájmu části pozemku p. č. 103/1
informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
informaci o přípravách rozpočtu na rok 2013
stav pohledávek a závazků k 31. 10. 2012
informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka.
informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce.
informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice o.p.s., KTS
Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí České republiky a
Energoregionu 2020“
2
záměr prodeje pozemku p. č. 982/4 o výměře 22m
2
záměr prodeje pozemku p. č. 797 o výměře 462 m
2
záměr prodeje pozemku p. č. 1359 o výměře 23m
2
záměr pronájmu pozemku p. č. 196/1 o výměře cca 75m

III. ZO ukládá

1) starostovi obce a předsedovi fin. výboru předložit na ZO 28.11.2012 návrh rozpočtu obce
Zastávka na rok 2013
2
2) vedení obce připravit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 797 o výměře 462 m
3) vedení obce jednat a vlastníky bytů Havířská osada č.p.601, 602, 603 ve věci prodeje zahrad
na pozemku p. č. 1129/1
4) vedení obce připravit potřebné materiály (zaměření, rušení stávajících nájemních smluv,..) tak,
aby bylo možné jednat o prodeji pozemku p. č. 1176
5) starostovi obce podepsat kupní smlouvu na prodej vozidla Destacar NX 13BD, rok výroby
1996 za cenu 15 000 Kč.

