Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 19.12.2012
I.

ZO schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.

program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2012
rozpočtové opatření č. 10/2012 obce Zastávka
aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka na rok 2012
rozpočet obce Zastávka na rok 2013
uzavření nájemních smluv s žadateli na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2013
Stará osada 9,10,11,Hutní osada14, Martinská osada 76,77,574,575
uzavření nájemní smlouvy s žadatelkou na dobu určitou od 1.1.2013 do 30.6.2013
Martinská osada 573
2
2
prodej pozemku p. č. 219/25 o výměře 12 m za cenu 500 Kč/m a náklady prodeje a příslušnou kupní
smlouvu
termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2013: středa 27.1.2013 v 17,00 hodin,
středa 27.2.2013 v 17,00 hodin, středa 27.3.2013 v 17,00 hodin, středa 24.4.2013 v 17,00 hodin, středa
29.5.2013 v 17,00 hodin, středa 26.6.2013 v 17,00 hodin
zřízení dvou nových pracovních míst (koordinátor veřejné služby a uklízečka veřejných prostranství),
navýšení počtu pracovníku obce Zastávka o úvazek 2,0. Celkový počet zaměstnanců obce je 16,5
úvazku k 2.1.2013. ZO schvaluje uzavření příslušných smluvních vztahů s Úřadem práce.
zrušit části obce s názvy Leninova čtvrť (nyní ulice Sportovní) a Gottwaldova čtvrť (nyní ulice Havířská)
a zvážit název Nivky jako sídlo-místní část, (na mapě jsou uvedeny jednotlivé ulice). Tyto místní názvy
jsou stále vedeny v katastrální mapě a v Základní mapě ČR v měřítku
1:10 000
zrušení názvů ulic z důvodu nahrazení jinými názvy: Bendlova, Antonína Zápotockého, Švermova,
Šmeralova, Fučíkova, Zdeňka Nejedlého
zrušení názvů průmyslových závodů z důvodu jejich neexistence: Důl Julius, Šmeralovy závody, Závody
říjnové revoluce Jihlava, pobočka Zastávka
zrušení částí obce: Leninova čtvrť, Gottwaldova čtvrť
zrušení sídla-místní část: Nivky (domy nejsou číslovány v jedné číselné řadě)
bezplatný pronájem prostor v Dělnickém domě pro pořádání společenských akcí – stužkovací ples
gymnázia 18.1.2013 a výroční schůze Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. dne 22.3.2013

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

II.

ZO neschvaluje:

1.
2.

převod nájemní smlouvy žadatelky bytu na adrese Zastávka,Stará osada 11 na syna
příspěvek Diecézní charitě Brno, oblastní charita Rajhrad

III. ZO ukládá:
1.
2.
3.

místostarostovi zajistit vypracování geometrického plánu – pro prodej pozemku
starostovi zajistit vyčíslení nákladů na připojení kabelové televize pro nového účastníka
starostovi obce zveřejnit termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka na 1. pololetí 2013 způsobem
v místě obvyklém.

I.ZO schvaluje:
16. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 11. 2012
2
2
17. pronájem části pozemku p. č. 103/1 o výměře 154m za 5 Kč/m /rok s tím, že v příslušné nájemní
smlouvě bude stanovena výpovědní doba pro nájemce i vlastníka v délce 1měsíc, oba subjekty budou
moci dát výpověď z této nájemní smlouvy kdykoliv v průběhu roku, a to i bez udání důvodu
18. rozšíření kabelové televize (potřebné finanční prostředky jsou součástí rozpočtového opatření

č. 11/2012)
19. rozpočtové opatření č. 10/2012 obce Zastávka
20. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2013
21. odpisový plán Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov, na rok 2013
(celkem za organizaci 770 064 Kč)
22. odpisový plán Domu dětí a mládeže Zastávka, okres Brno-venkov, na rok 2013 (celkem za organizaci
24 672 Kč)
2
2
23. prodej pozemku p. č. 982/4 o výměře 22 m za cenu 300Kč/m a náklady prodeje a příslušnou kupní
smlouvu
2
2
24. prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 23 m za cenu 300Kč/m a náklady prodeje a příslušnou kupní
smlouvu
2
25. pronájem části p. č. 196/1 o výměře 75 m , zahrada, za cenu
2
5 Kč/m /rok a příslušnou nájemní smlouvu NS 1/2013
11. uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 2 Zastávka, Hutní osada 14 a to maximálně do 31.12.2013
12. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (oprávněný E.ON, p. č. 734/3 „Zastávka,
přeložka NN,VN, dokončení“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem
13. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. zapojení obce Zastávka do procesu komunitního plánování, který bude probíhat v obcích správního
obvodu MěÚ Rosice v oce 2013 - 2014. Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro roky 2015 - 2019
15. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje spojené se zabezpečením
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
16. přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Zastávka pro rok
2013, a pověřuje místostarostu obce k jejímu podpisu
II. ZO neschvaluje:
3. prodej pozemku p. č. 135/1
4. pronájem (ani případný prodej) části pozemku p. č. 505/1
III. ZO bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.

5.

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
stav pohledávek a závazků k 28. 11. 2012
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 prodej pozemku p. č. 219/25 o výměře 12 m

IV. ZO ukládá:
4. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce na rok 2013 způsobem v místě obvyklém
5. starostovi obce zajistit příslušné kroky spojené s platností vyhlášky č. 2/2012
6. starostovi podepsat příslušné smlouvy pod body 12, 15, 16 usnesení OZ.

