Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 24.4.2013
I. ZO schvaluje
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 4. 2013
2. aby se uskutečnilo jednání se zástupci ZO a Mighty Shake ohledně využívání sálu, kde budou
předloženy návrhy na řešení situace, které pak budou předloženy na jednání ZO 29.5.2013
3. rozpočtové opatření č. 4/2013 obce Zastávka
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4. uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č. 1069/1, zahrada, o výměře 31m , k. ú. Zastávka
5. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p. č. 1078/5, ostatní plocha, v k. ú. Zastávka,
podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů
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6. uzavření nájemní smlouvy o nájmu p. č. 1003/13, zahrada, o výměře 116 m , k. ú. Zastávka
7. dodatek č. 1 kupní smlouvy č. B – 16/2003, kterým se ruší čl. VIII uvedené smlouvy, o povinnosti doplatit
½ kupní ceny v případě prodeje bytu v době 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy
8. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Zastávka
9. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o stanovení
školského obvodu
10. aby stavba garáže na p. č. 133/25 byla dána do souladu s kolaudačním rozhodnutím
11. bezplatné využití velkého sálu v dělnickém domě za účelem konání Majálesu Gymnázia Zastávka
12. bezplatné využití prostor ve sportovním areálu obce za účelem konání společensko-kulturního
dopoledne v rámci oslav 1. máje
13. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na byt č. 2 v č. p. 14
14. smlouvu č. 9550309531 o dodávce elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi E.ON Energie a obcí Zastávka
15. uzavření Smlouvy č. 1030014008/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby zařízení
distribuční soustavy s názvem „Zastávka – MUDr. Havlát: NN příp. kab. sm. na pozemku p. č. 775/1,
762, 761/4 v k. ú. obce Zastávka
16. uzavření Smlouvy č. 1030013122/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby zařízení
distribuční soustavy s názvem „Zastávka – Babická, TOSEDA: NN příp. kab. sm. na pozemku p. č. 732
v k. ú. obce Zastávka

II. ZO bere na vědomí
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. informaci o pohledávkách a závazcích obce Zastávka ke dni 24.4.2013
3. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1069/1
4. záměr prodeje p. č. 761/14
5. záměr pronajmout kancelář v přístavbě Dělnického domu

III. ZO ukládá
1. předsedovi komise volnočasových aktivit, aby na jednání své komise zval PhDr. L. Vaverku jako stálého
hosta (spolupráce při akcích obce Zastávka)
2. předsedovi finančního výboru ing. Leitnerovi, prověřit možnost odkoupení pohledávky byt.č. 7 v č. p. 79
3. starostovi obce podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p. č. 1078/5, ostatní
plocha, v k. ú. obce Zastávka
4. starostovi obce zveřejnit vyhlášku č. 3/2013 způsobem v místě obvyklém
5. starostovi obce zveřejnit vyhlášku č. 4/2013 způsobem v místě obvyklém
6. starostovi a předsedovi finančního výboru ZO ukládá starostovi a předsedovi finančního výboru prověřit
možnosti ukládání části finančních prostředků na výhodnější bankovní či jiné produkty
7. starostovi obce jednat se společností NKS Okna o dodatku k uzavřené smlouvě o dílo – změna
smluvních stran z Obce Zastávka převod na Základní školu a Mateřskou školu T.G.Masaryka Zastávka,
okres Brno-venkov
8. místostarostovi jednat a zajistit realizaci výsadby ve spolupráci s firmou Rosa v lokalitě Stará osada před
bytovými domy č. p. 9, 10, 11.

