Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 26. 3. 2014
I. ZO schvaluje:
1)
program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2014
2)
v souladu s ustanoveními zákona o obcích, počet členů Zastupitelstva obce Zastávka pro
volební období 2014 - 2018 na 11 členů
3)
rozpočtové opatření č. 3/2014 obce Zastávka
4)
volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov, Mgr. M. Š., Zastávka
5)
dohodu o narovnání uzavřenou mezi SBD Réna a obcí Zastávka
6)
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v části budovy č. p. 512 mezi obcí Zastávka
a panem Markem Štuklem platnou do 31. 3. 2019 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
7)
darovací smlouvu mezi obcí Zastávka a panem Markem Štuklem a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
8)
prominutí části nájemného za pronájem restaurace na hřišti v budově Kopečky 512, výše
nájemného za únor 2014 byla stanovena ve výši 4 500 Kč
9)
souhlas s trvalým pobytem M. M. a R. M. v bytě na Staré osadě 570
10)
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené mezi
Úřadem práce – krajská pobočka v Brně a Obcí Zastávka ze dne 4. 6. 2012
11)
Smlouvu s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi obcí
Zastávka a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice v souvislosti s realizací stavby „Zastávka – ul.
Domky, kanalizace“
12)
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka a RWE
GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno
13)
uzavření pojistné smlouvy č. 0019166141mezi obcí Zastávka a Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s., jejímž předmětem je aktualizace stávající pojistné smlouvy č. 0009685316

II. ZO bere na vědomí:
1)
informaci o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2)
informaci o pohledávkách a závazcích ke dni 26. 3. 2014
3)
informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
4)
informaci o činnosti Mikroregionu Kahan d s o, Regionální úzkorozchodné železnice
o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí České
republiky
5)
záměr prodeje pozemku p. č. 142/11
6)
záměr nájmu části pozemku p. č. 1034
7)
záměr nájmu části pozemku p. č. 3/2

III. ZO ukládá:
1)
kontrolnímu výboru provádět pravidelné kontroly všech příspěvkových organizací obce
2)
starostovi obce průběžně informovat o jednáních se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice
o možnosti získání pozemku p. č. 1150/1

