Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 6. 8. 2014
I.ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 8. 2014
2. uzavření Smlouvy o úvěru reg. číslo 99009243573 mezi Komerční bankou, a. s. a
Obcí Zastávka ve výši Kč 5 800 000. Úvěrem bude financován nákup nemovitosti
pozemek p. č. 736, jehož součástí je stavba – budova č. p. 105 a pozemek p. č. 737
zapsané na LV č. 521 vše v k. ú. Zastávka. Zastupitelstvo obce tímto rovněž pověřuje
starostu obce podpisem této úvěrové smlouvy
3. zajištění úvěru formou Smlouvy o zástavě nemovitostí č. 10000476173 uzavřenou
mezi Komerční bankou a.s. a Obcí Zastávka, kdy zajištěním smlouvy se rozumí
zástavní právo k nemovitostem, na které Komerční banka a.s. poskytuje obci
Zastávka úvěr. Zastupitelstvo tímto rovněž pověřuje starostu Obce Zastávka
podpisem příslušných zástavních smluv
4. Kupní smlouvu mezi prodávajícím ASPET-INVEST s.r.o a kupujícím obcí Zastávka,
jejímž předmětem je nákup nemovitosti pozemek p. č. 736, jehož součástí je stavba –
budova č. p. 105 a pozemek p. č. 737 zapsané na LV č. 521 vše v k. ú. Zastávka, za
dohodnutou kupní cenu 5 800 000Kč (slovy pět milionů osm set tisíc korun)
5. rozpočtové opatření č. 7/2014 obce Zastávka
6. uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Zastávka jako pronajímatelem a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, jako nájemcem, jejímž předmětem je zřízení úplatného práva
užívání (nájmu) pozemků p. č. 641, p. č. 6475/2 a p. č. 1268/3 pro zajištění realizace
stavby „I/23 most ev. č. 23-057, přes potok Habřina a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
7. uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností uzavřenou mezi Obcí Zastávka, Z. K a
J. D., jejímž předmětem je převod práv a povinností k bytové jednotce 568/5 v domě
Zastávka, Stará osada č. p. 568
8. smlouvu o možnosti uskutečnit stavbu na cizím pozemku ve smyslu stavebního
zákona mezi Radkem Balážem (jako stavebníkem) a Obcí Zastávka (jako vlastníkem)
jejímž předmětem je umožnění prodloužení stávající vodovodní přípojky v rámci akce
„Rekonstrukce RD č. p. 53 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

