Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 28. 1. 2015
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 1. 2015
2) Nájemní smlouvu č. 2937300114 mezi Českými drahami a.s. a Obcí Zastávka,
jejímž předmětem je nájem prostor, které se nacházejí na pozemku p.č.767 a
na něm umístěné budově č.p.36 a na pozemku p. č. 768/2 a na něm
umístěné budově bez č. p. a části pozemku p.č.768/1 vše v k. ú. Zastávka a
pověřuje starostu obce jejím podpisem
3) rozpočtové opatření č. 1/2015 obce Zastávka
4) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce FKM Kahan (100 000Kč),
Domov pro seniory (40 000Kč), TJ Čechie Zastávka (250 000Kč), Regionální
úzkorozchodná železnice (60 000Kč)
5) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky
p. č. 184, 198/1, 1038/1, 988/1 v souvislostí s akcí: Zastávka, Havířská, rek.
NN - kabel NN + pojistková skříň + rozpojovací skříň a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
6) odpisový plán obce Zastávka na rok 2015
7) uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2014_239914 mezi
Obcí Zastávka a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z. s.

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Sokol Zastávka (25 000Kč),
HC Zastávka (25 000Kč), Svaz neslyšících (10 000Kč), Svaz tělesně
postižených MO Rosice (10 000Kč), Klub důchodců Zbýšov (2 000Kč),
Zahrádkáři Zastávka (10 000Kč), Klub seniorů (30 000Kč), pobočný spolek
zdravotně postižených Brněnska Zbýšov (1 000Kč), mažoretky Anife
(3 000Kč)
3) informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, Regionální úzkorozchodné
železnice o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice.
4) záměr prodeje p. č. 115/4, zahrada, o výměře 220m2
5) záměr prodeje parcel č.123/10 až 123/26 dle geometrického plánu č. 1042320/2014
6) záměr propachtovat část pozemku p. č. 986, zahrada, o výměře 238 m2.

