Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 29. 4. 2015

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 4. 2015
2) smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Gymnáziem T. G. Masaryka Zastávka
jako půjčitelem a Obcí Zastávka jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je
bezplatné užívání části pozemku p. č. 339/4 o rozloze 28m2 v obci a k. ú.
Zastávka s tím, že předmětná část pozemku je vymezena geometrickým
plánem č. 1077-96/2015. ZO dále ukládá starostovi obce, aby příslušnou
smlouvu podepsal po jejím schválení v příslušných orgánech Jihomoravského
kraje, který je zřizovatelem půjčitele
3) rozpočtové opatření č. 4/2015 obce Zastávka
4) revokaci usnesení o prodeji pozemku p. č. 142/13, ostatní plocha, o výměře
92 m2 a zřízení věcného břemene
5) uzavření pachtovní smlouvy o pachtu části p. č. 1069/1, ostatní plocha, o
výměře 37 m2, k. ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka a panem J. P.
6) uzavření pachtovní smlouvy o pachtu p. č. 1003/27, zahrada, o výměře 162 m2
a p. č. 1004/4, ostatní plocha, o výměře 44 m2, k. ú. Zastávka, mezi obcí
Zastávka a panem M. J.
7) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků p. č. 1036/3, zahrada, o výměře 10
m2, p. č. 1036/5, zahrada, o výměře 5 m2 za cenu 100 Kč / m2 a p. č. 1036/6,
zastavěná plocha, o výměře 4 m2, k. ú. Zastávka za cenu 300 Kč / m2 a
náklady prodeje, mezi obcí Zastávka a manž. J. a Z. S.
8) uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor - kancelář, část budovy č. p.
139 stojících na pozemcích p. č. 718 a p. č. 717/3, celková plocha 12 m2, mezi
obcí Zastávka a společností Romodrom o.p.s.
9) uzavření pachtovní smlouvy o pachtu p. č. 195/1, zahrada, a o části p. č.
196/1, zahrada, o celkové výměře 87 m2, k. ú. Zastávka, mezi obcí Zastávka
J. M. a K. H.
10)bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického domu Svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ČR za účelem konání konference této organizace
11)ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
nízkého napětí č.9550717256 mezi Obcí Zastávka a E.ON energie a.s.
12)smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č.
9550717256 mezi Obcí Zastávka a E.ON energie a.s.
13)dodatek č.1-17433175168_0 ke Smlouvě č.1-6638552792_0 mezi Vodafone
Czech Republic a. s.
a Obcí Zastávka, jejímž předmětem je poskytování zvýhodněných podmínek
za využívání služeb

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 pronájmu p. č. 142/13, ostatní plocha, o výměře 92 m2, (dle GP č.
1064-380/2014) k. ú. Zastávka
5) záměr pachtu p. č. 163/1, zahrada, o výměře 155 m2, k. ú. Zastávka
6) záměr prodeje p. č. 1003/20, zahrada, o výměře 113 m2 a p. č. 1004/13,
ostatní plocha o výměře
29 m2
7) záměr prodeje p. č. 1003/18, zahrada, o výměře 107 m2 a p.č. 1004/15,
ostatní plocha o výměře
12 m2

III. ZO ukládá
1) starostovi obce a finančnímu výboru zajistit finanční prostředky v rozpočtu
obce na realizaci monitorovacího systému v areálu hřiště
2) starostovi a finančnímu výboru začlenit do rozpočtu částku na zakoupení 50
ks bio popelnic
3) starostovi a finančnímu výboru začlenit do rozpočtu obce částku na zakoupení
nového vybavení malého sálu DD.

