Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 9. 2013
ZO schvaluje
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2013
2. nařízení obce Zastávka č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád a stanoví zákaz podomního
prodeje
2
2
3. kupní smlouvu na prodej p. č. 125/6 o výměře 27m za 100Kč/m a náklady prodeje a
2
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ohledně prodeje p. č. 125/6 o výměře 27m
4. zahájení jednání o mimosoudním vyrovnání s SBD Réna Ivančice
5. rozpočtové opatření č. 9/2013 obce Zastávka
6. knihovní řád obecní knihovny v Zastávce
7. ceník poplatků a služeb obecní knihovny v Zastávce platný do 31. 12. 2013
8. internetový řád obecní knihovny v Zastávce
9. směrnici o shromažďování a zpracování osobních údajů obecní knihovny v Zastávce
2
10. uzavření nájemní smlouvy na nájem p. č. 142/11 o výměře 80m a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
2
11. uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 196/1 o výměře 35 m a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
12. záměr směny pozemků ve vlastnictví obce – část p. č. 802/1, rozdělenou GP na p. č.
2
2
2
802/6 o výměře 121 m , p. č. 802/7 o výměře 2 m a p. č. 802/8 o výměře 2 m za p. č.
2
2
802/5 o výměře 173 m a p. č. 368/2 o výměře 25 m ve vlastnictví Campell Finance,
a.s., vše zapsáno v KN pro obec a k. ú. Zastávka
13. uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 9 Zastávka, Stará osada 10 od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2014
14. bezplatný pronájem sálu Dělnického domu 15. 11. 2013 – Den studentstva
15. podání žádosti obce Zastávka o začlenění aktivity „Regionální turistické centrum –
Zastávka“ do rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014
16. uzavření Smlouvy č. 1040004780/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s. v souvislosti
s realizací stavby „Zastávka – Kloboučky 140: NN úprava přípojky na pozemku p. č. 47/1
v k. ú. Zastávka.
17. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby ve
prospěch budoucího oprávněného mezi obcí Zastávka a Správou železniční dopravní
cesty, statní organizací, v souvislosti s realizací stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno –
Zastávka u Brna“.
18. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu stavby ve prospěch budoucího
nájemce mezi obcí Zastávka a Správou železniční dopravní cesty, statní organizací,
v souvislosti s realizací stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna
ZO bere na vědomí
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2. plán inventur obce Zastávka na rok 2013
3. informaci o pohledávkách a závazcích obce Zastávka ke dni 25. 9. 2013
4. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné železnice
5. o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí
České republiky a Energoregionu 2020
6. záměr pronájmu části pozemku p. č. 986
7. informaci o meziobecní spolupráci v rámci projektu Svazu měst a obcí České republiky
8. záměr prodeje p. č. 994/13
ZO ukládá
1. starostovi obce jednat s vedením Českých drah o možnostech pronájmu nebytových prostor
ve výpravní budově Českých drah, pokračovat v pracích na studii „Regionální informační
centrum – Zastávka“, včetně příslušných jednání s příslušnými správními úřady (stavební
úřad, stavební drážní úřad,..), stejně jako jednání s Jihomoravským krajem o možné
participaci na financování tohoto projektu.

