Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 17. 12. 2014
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12 2014
2) Plán činnosti finančního výboru na 1. pololetí 2015
3) rozpočtové opatření č. 12/2014 obce Zastávka
4) přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5) provedení projekčních a inženýrských prací na řešení dopravní situace v centru
se společností Viadesigne s.r.o. Břeclav a ukládá místostarostovi obce jednat
s firmou Viadesigne s.r.o. Břeclav v oblasti přípravy investičních akcí zaměřených
na zkvalitnění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v obci
a úpravy středu obce Zastávka
6) Ceník poskytovaných služeb obce Zastávka na rok 2015
7) nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
a) Stará osada 9,11,
b) Hutní osada 14
c) Martinská osada 76,77,573,575
8) nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.
a) Stará osada 9, byt. č. 7,2
b) Martinská osada 574
9) rozpočet obce Zastávka na rok 2015
10) přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o odstraňování a separaci odpadu v obci
Zastávka pro rok 2015, uzavřenou mezi obcí Zastávka a firmou KTS Ekologie
s.r.o.
11) Dodatek ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření, jehož předmětem je
změna způsobu vedení majetku obce, který je vložen do hospodaření Svazku
12) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka a
E.ON na stavbu s názvem „ Zastávka, Sportovní, přepojení kab. NN“
13) prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 3 v č. p. 79 mezi paní J. A. a paní M.
S do 31. 12. 2015
14) aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka na rok 2014
15) termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2015: 28. 1.; 25.
2.; 25. 3.; 29. 4.; 27. 5.; 24. 6. 2014 v 17,00 hodin
16) doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil
na 1. místě, č. 3 Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní nám. 7/7, 619 00
Brno – Dolní Heršpice, IČ: 48529303
17) vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu obce k
vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - akce Zateplení objektu ZUŠ
v obci Zastávka
18) znění smlouvy o dílo, kterou předložil vítězný uchazeč akce Zateplení objektu
ZUŠ v obci Zastávka a současně pověřuje starostu obce po uplynutí lhůty pro
podání námitek i k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
19) prominutí dlužného poplatku z prodlení k 17. 12. 2014 za dlužný nájem a za
platby spojené s užíváním bytu, které jsou vedeny v účetnictví ve výši 4 742,60Kč
(paní E. P), neboť došlo k úhradě dlužných částek
20) dodatek k pojistné smlouvě mezi obcí Zastávka a ČPP (zařazení nemovitosti
č. p.105)

21) prominutí nájemného za pronájem Dělnického domu v roce 2015 u příležitosti
konání společenských akcí (ples, schůze) pro organizace SDH Zastávka,
Zahrádkáři Zastávka, Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice, Svaz tělesně
postižených Rosice, KSČM Zastávka, TJ Čechie Zastávka a Svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR, Oblastní organizace Brno-venkov.

II. ZO bere na vědomí:
1) informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné
železnice o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
2) záměr prodeje pozemku p. č.133/15, p. č. 133/16 a p. č. 133/20
3) plán inventur obce Zastávka na rok 2014.
III. ZO ukládá:
1) předsedům výborů a komisí pořizovat zápisy z jednání a předávat je starostovi
obce.
2) předsedům komisí a výborů předat starostovi kontakty na členy výborů a komisí
3) starostovi obce zveřejnit termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka na 1.
pololetí 2015 způsobem v místě obvyklém.

