Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 27.2.2013
I. ZO schvaluje
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 2. 2013
2) výzvu k předložní projektů na využití a provozování části nebytových prostor nyní využívaných jako „
Restaurace Dělnický dům“
3) krycí list projektového záměru na provozování nebytových prostor v Dělnickém domě v Zastávce.
4) projektový záměr provozování nebytových prostor v Dělnickém domě v Zastávce
5) obeslání všech zájemců o pronájem nebytových prostor v Dělnickém domě
6) rozpočtové opatření č. 2/2013 obce Zastávka
7) zprávu o inventarizaci majetku obce Zastávka ke dni 31.12.2012
8) účetní závěrku obce Zastávka ke dni 31.12.2012
9) vypracování geometrického plánu na rozdělení p. č. 125/1 a záměr prodeje částí tohoto pozemku
vlastníkům p. č. 125/3 a 125/2 v k. ú. Zastávka
2
10) výpověď nájemní smlouvy na část p. č. 125/1 o výměře 35 m
11) uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné telekomunikační sítě na budově č. p. 432 v k. ú. Zastávka
2
12) uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č. 1003/7, zahrada, o výměře 136 m , k. ú. Zastávka
2
13) uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č. 163/4 o výměře 120 m , k. ú. Zastávka
14) podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu JMK do jimi vyhlašovaných dotačních titulů
15) přihlášení k trvalému pobytu žadatele v bytě č. 3, Zastávka, Stará osada 9
16) kupní smlouvu mezi Obcí Zastávka a společností BETON RUSÍN s.r.o. (dodávky betonové směsi)
17) bezplatný pronájem Dělnického domu za účelem pořádání přehlídky mysliveckých trofejí ve dnech 26.4.
a 27.4.2013
18) bezplatný pronájem Dělnického domu MO KSČM za účelem pořádání oslav MDŽ dne 9.3.2013.
19) uzavření „Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Obec
Zastávka – úprava průtahu“ se společností Viadesigne s. r. o.
II. ZO bere na vědomí
1) informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) informaci o pohledávkách obce Zastávka ke dni 27.2.2013
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

III. ZO ukládá
1) pracovní skupině (starosta, místostarosta, předs. fin. a kontr.výboru) zpracovat předložené projekty na
pronájem nebytových prostor v Dělnickém domě do 31.3.2012
2) starostovi a předsedovi finanční komise navrhnout vyčlenění finančních prostředků na realizaci nezbytných
oprav v kuchyni Dělnického domu
3) místostarostovi obce a panu Petru Šoupalovi zajistit technické možnosti (vč. nacenění) nezbytných oprav
v kuchyni Dělnického domu
2
4) starostovi nechat zpracovat na pozemek p. č. 1145, zahrada, o výměře 330 m , k. ú. Zastávka,
kvalifikovaný odhad ceny pozemku
5) místostarostovi zajistit vypracování geometrického plánu na rozdělení p. č. 125/1.

