Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 30. 10. 2013
I.

ZO schvaluje
1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP-13/054 uzavřenou mezi Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodcem) a
Obcí Zastávka (jako nabyvatelem), jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku
parc. č. 852, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, hodnota v operativní
evidenci 57 387 Kč a parc. č. 889, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
hodnota v operativní evidenci 80 840 Kč, a pověřuje starostu obce jejím podpisem
2. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 10. 2013
3. pověření předsedy informační komise Mgr. Pečenky jednáním ohledně možnosti
zkvalitnění kabelové televize a poskytování internetu v obci s tím, že o průběhu těchto
jednání bude informovat zastupitelstvo obce
4. rozpočtové opatření č. 10/2013 obce Zastávka
2
5. uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 986 o výměře 100m a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
2
2
6. prodej pozemku p. č. 994/13 o výměře 18 m za 300Kč/m a náklady prodeje a starostu
pověřuje podpisem kupní smlouvy
2
7. prodej pozemku p. č. 1069/34, zastavěná plocha o výměře 98 m a p. č. 1073/2, ostatní
2
2
plocha o výměře 1 m za 100/Kč/m a náklady prodeje a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy
8. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pokrytí
mimořádných finančních prostředků pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 v Čechách a pro JSDH obcí nasazených
v průběhu lokální povodně ve dnech 24. – 27. června 2013 na území Jihomoravského
kraje

II. ZO bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.

informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
informaci o přípravách rozpočtu na rok 2014
informaci o pohledávkách a závazcích obce Zastávka ke dni 30. 10. 2013
informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
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. starostovi obce zahájit jednání s majitelem budovy č. p. 105 „Bendlák“ o možné koupi této
nemovitosti, o podmínkách koupě a o možnostech financování dalšího následného provozu.

