Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 25. 3. 2015

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2015
2) uzavření Smlouvy o provedení kontroly hospodaření mezi Obcí Zastávka a
společností Daně a Audit, s.r.o. jejímž předmětem je kontrola bytového
hospodářství za období 2012 – srpen 2014
3) Smlouvu o posílení nočních spojů s firmou Kordis v rámci IDS JMK
4) Smlouvu o dílo č. 15083 mezi Obcí Zastávka a firmou BALUN geo s.r.o., jejímž
předmětem je zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (lokalita Babická,
č. p. 105)
5) rozpočtové opatření č. 3/2015 obce Zastávka
6) „Individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka v roce 2015“ včetně příloh
(žádost, vzor smlouvy)
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
8) uzavření kupní smlouvy o prodeji p. č. 142/13, ostatní plocha, o výměře 92
m2v k. ú. Zastávka, a zřízení věcného břemene, mezi obcí Zastávka a paní H.
H, za 100Kč/m2 a náklady prodeje, a pověřuje starostu jejím podpisem
9) uzavření kupní smlouvy o prodeji p. č.190/2, zastav. plocha a nádvoří, o
výměře 151 m2, k. ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka a panem R. P. za
100Kč/m2 a náklady prodeje, a pověřuje starostu jejím podpisem
10) uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p. č.195/1, zahrada, o výměře
50m2 , k.ú. Zastávka, mezi Obcí Zastávka a panem L. R. a pověřuje starostu
obce jejím podpisem
11) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2937300207 mezi Obcí Zastávka a
Českými drahami na pronájem části pozemku p.č.768/1 v k. ú. Zastávka
12) bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického domu v Zastávce na konání
chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené za myslivecký rok 2014 v honitbách
v působnosti ORP Rosice
13) bezplatné využití prostor ve sportovním areálu obce za účelem konání
společensko-kulturního dopoledne v rámci oslav 1. máje
14) uzavření Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve
vlastnictví ČR – ÚZSVM mezi Obcí Zastávka jako stavebníkem a ČR – ÚZSVM
na stavbu „Zastávka u Brna, ul. Babická – přechod pro chodce
15) dodatek č. 1-17433175168_0 ke smlouvě č. 1-6638552792_0 mezi Obcí
Zastávka a společností Vodafone Czech Republic a.s.
16) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. NS 2/2013 o nájmu pozemku uzavřené mezi obcí
Zastávka a K. a Z. R. (zmenšení výměry)
17) uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a Základní školou a Mateřskou školou T.
G. Masaryka Zastávka o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
v souvislosti s plánovanou stavbou venkovní zděné učebny na pozemku p. č.
333/1 v obci Zastávka
18) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zastávka a společností RWE Gas, s .r. o. ,zastoupené na základě plné moci
společností RWE Distribuční služby, s. r. o., jejímž předmětem je realizace
stavby plynárenského zařízení „Rozvody plynu pro stavbu Slunečná terasa Zastávka, 1. etapa na pozemku p. č. 595 (PK 223) v obci Zastávka

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
2) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek
3) informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimi spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a
kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020,..)
4) záměr pachtu části p. č.1069/1, ostatní plocha, zeleň
5) záměr prodeje p. č.1735/2, ostatní plocha, o výměře 82m2 v k. ú. Rosice
6) záměr prodeje p. č.1036/3, zahrada, o výměře 10m2, p. č.1036/6, zastavěná
plocha, o výměře 4m2 a p. č.1036/5, zahrada, o výměře 5m2
7) záměr pachtu p. č.1003/27, zahrada, o výměře 162m2 a p. č.1004/7, ostatní
plocha, o výměře 44m2
8) zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok
2014
III. ZO ukládá
1) finančnímu výboru, aby do rozpočtového opatření zapracoval příslušné finanční
prostředky na provoz nočních spojů.

