Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 31.1.2013
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ZO schvaluje
schvaluje program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 1. 2013
zrušení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 135/1
podání žalob na vyklizení bytu č. 2 o velikosti 3+1 v domě č. p. 11 – a na vyklizení bytu č. 5 o velikosti
2+1 v domě č. p. 9
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Zastávka na první pololetí 2013
rozpočtové opatření č. 1/2013 obce Zastávka
všeobecné podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Zastávka
poskytnutí finančních prostředků na činnost v roce 2013 organizacím uvedeným v příloze k tomuto
usnesení
odpisový plán obce Zastávka na rok 2013, včetně přílohy k odpisovému plánu č. 4.
nevypisovat konkursní řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
vypsat konkursní řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka
smlouvu č. 014130002091/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, uzavřenou s f. E.ON
Distribuce, a.s. (stavba pod názvem „Zastávka, ČS ul. Cukrovarská – příp. NN“)
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu stavby ve prospěch budoucího nájemce mezi
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a obcí Zastávka (elektrifikace trati), kdy předmětem
2
smlouvy bude nájem pozemků p. č. 1271/2 o předpokládané výměře 32 m , p. č. 999/7 o předpokládané
2
2
2
výměře 75 m , p. č. 1001/1 o předpokládané výměře 34 m , p. č. 1002/4 o předpokládané výměře 26 m
smlouvu o podnájmu bytu č. 3, Stará osada č. p. 79, Zastávka do 30.6.2013
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zákazu konzumace alkoholu
podání žádosti o dotaci na odstranění havarijního stavu šaten ve sportovním areálu v obci Zastávka, a
schvaluje podání žádosti v rámci POCV JMK (úroky z úvěrů) v případě, že bude tento dotační titul
vypsán.
ceník poskytovaných služeb v roce 2013
prominutí nájemného za pronájem Dělnického domu u příležitosti konání společenských akcí (ples) pro
organizace SDH Zastávka, Zahrádkáři Zastávka, Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice

II. ZO bere na vědomí
1) informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) výsledky činnosti knihovny a zajímavosti z roku 2012
3) informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4) 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
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5) záměr prodeje pozemku p. č. 797 o výměře 462m
6) záměr pronájmu pozemku p. č. 163/4
7) záměr pronájmu pozemku p. č. 1003/13, p. č. 1003/7

III.ZO neschvaluje
1) připojení obce k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“

IV. ZO ukládá
1. stavební komisi provést místní šetření a předložit ZO možnosti řešení v souvislosti se žádostí na p.č
135/1
2. starostovi a místostarostovi obce, předsedovi finančního výboru a předsedkyni kontrolního výboru
vypracovat systém hodnocení upřesněných nabídek zájemců o pronájem nebytových prostor –
restaurace Dělnický dům, do 27.2.2013
3. Mgr. Baštařové informovat na zářijovém jednání ZO členy zastupitelstva o činnosti kontrolního výboru za
první pololetí 2013
4. místostarostovi zajistit obecní knihovně připojení k internetu.
5. starostovi obce zajistit příslušné kroky spojené s platností obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o zákazu
konzumace alkoholu
6. místostarostovi obce projednat možnou spolupráci při zajištění represe a prevence na úseku požární
ochrany na katastrálním území obce Lukovany s příslušnými orgány HZS Jihomoravského kraje a

7.

vedením obce Lukovany a následně připravit Smlouvu o výpomoci při zdolávání požárů a dalších
živelných pohromách a jiných mimořádných událostí – Sdružení jednotky požární ochrany
starostovi obce jednat o problematice vlastnictví pozemků p. č. 852 a p. č. 889.

