Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 26. 6. 2013
I. ZO schvaluje
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 6. 2013
2. rozpočtové opatření č. 6/2013 obce Zastávka
3. změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřskou školy T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov
4. uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Zastávka a občanským sdružením
Romodrom, jejímž předmětem je užívání kanceláře a sociálního zařízení
v I. N. P. v objektu Dělnického dom, od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a
pověřuje starostu obce jejím podpisem
5. uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1069/1 o výměře 37 m2
6. prodej pozemku p. č. 125/6 o výměře 27 m2 za cenu 100Kč/m2 a náklady
prodeje
7. pronájem části pozemku p. č. 1271/2 o výměře 30 m2 s platností
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a pověřuje starostu obce podpisem této
nájemní smlouvy
8. uzavření nájemní smlouvy na byt na Martinské osadě č. p. 573 s platností
od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
9. uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 3, Stará osad č. p. 79 od 1. 7. 2013
do 31. 12.2013
10. uzavření rámcové smlouvy na opravy veřejného osvětlení uzavřené mezi
obcí Zastávka a firmou Elektro Nekuža a pověřuje starosty obce jejím
podpisem
11. uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi Obcí Zastávka a
společností Telefónica Czech Republic, a.s. na realizaci akce „11010009450 Zastávka, I. Et. ÚPS – výměna Al kabelů“ a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
12. uzavření Smlouvy o zajišťování preventivní zdravotnické péče pro
zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb mezi Obcí
Zastávka a Ordinací praktické lékařky MUDr. Miluší Kuderovou
13. dodatek č. 1 ke smlouvě ag. č. 001345/10/OŽP o poskytnutí dotace ze
Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na akci „Zastávka –
dokončení kanalizace“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
14. dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/D0445 uzavřené mezi Obcí Zastávka a
zhotovitelem NKS Okna s.r.o. jejímž předmětem je změna účtování sazby
DPH v režimu přenesené daňové povinnosti
15. souhlasné prohlášení mezi obcí Zastávka a majitelič.p.49 o vzniku
práva k nemovitosti na parcelu č. 1253/3, která je nedílnou součástí domu
č. p. 49
16. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a obcí Lukovany jejímž předmětem
je sdružení prostředků na zajištění prevence a represe na úseku požární
ochrany, a pověřuje starosty obce jejím podpisem

17. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce kategorie JPO II na rok 2013
18. termíny jednání zastupitelstva obce ve druhém pololetí roku 2013:
19. 28. 8. 2013, 25. 9. 2013, 30. 10. 2013, 27. 11. 2013, 18. 12. 2013
I. ZO bere na vědomí
1. předložený návrh termínů jednání kontrolního výboru ve druhém pololetí 2013
(19. 8. 2013, 9. 9. 2013, 14. 10. 2013, 18. 11. 2013, 9. 12. 2013)
2. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
3. informaci o pohledávkách a závazcích obce Zastávka ke dni 26. 6. 2013
4. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
5. 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
6. záměr prodeje pozemků p. č. 3/1 a p. č. 3/2 vniklých na základě
vypracovaného geometrického plánu
7. záměr prodeje pozemků p. č. 3/1 a p. č. 3/2 vniklých na základě
vypracovaného geometrického plánu
III. ZO ukládá
1. starostovi obce předložit návrh kupní smlouvy na srpnovém jednání
zastupitelstva obce návrh kupní smlouvy p. č. 125/6 a současně projednat
možnosti řešení
2. vedení obce provést kontrolu bytů a nebytových prostor v tomto domě,
uskutečnit společné jednání s nájemníky tohoto bytového domu.

