Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 16. 12. 2015

I. ZO schvaluje:
a)
b)
c)
d)

program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2015
rozpočtové opatření č. 12/2015 obce Zastávka
rozpočet obce Zastávka na rok 2016
smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330029417/001 – „Zastávka –
Nádražní, úprava kab.NN“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem
e) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
s nájemcem panem V.O. Zastávka, Stará osada 9
f) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016
s nájemkyní paní M. O., Zastávka, Stará osada 9
g) přílohu č. 4 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
h) přílohu č. 4 k Obecně závazné vyhlášce č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 mezi Obcí
Zastávka a KTS Ekologie, která specifikuje platby za svoz odpadů v roce 2016
i) Ceník poskytovaných služeb obce Zastávka na rok 2016
j) termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v prvním pololetí 2016: 27. 1.;
24. 2.; 30. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 29. 6. 2016 v 17,00 hodin
k) prominutí nájemného za pronájem Dělnického domu v roce 2016 u příležitosti
konání společenských akcí (ples, schůze) pro organizace SDH Zastávka,
Zahrádkáři Zastávka, Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice, Svaz
tělesně postižených Rosice, KSČM Zastávka, Gymnaziální společnost o. s.,
TJ Čechie Zastávka a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Oblastní
organizace Brno-venkov
l) přílohu k odpisovému plánu obce Zastávka na rok 2015
m) přípravu a podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu č. 5 – Podpora
obnovy místních komunikací na část komunikace na ulici Havířská a smlouvu
o poradenské činnosti mezi Obcí Zastávka a firmou INNOVA Int s.r.o.
n) dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č.BOA-VH-64/2015 mezi Obcí Zastávka a
Úřadem práce České republiky
o) zřízení tří nových pracovních míst (2,1 úvazku) a navýšení počtu úvazků
pracovníků obce Zastávka. Celkový počet zaměstnanců obce bude 21,6
úvazku
p) uzavření podnájemní smlouva mezi J. Ambrožovou a M. Steinochovou do 31.
12. 2016
q) servisní smlouva mezi obcí Zastávka a firmou PAMIRO v souvislosti
se zajištěním kopírovací techniky na Obecním úřadě Zastávka a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
r) smlouvu č. 114/2015 o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Maxim
Turbulenc dne 28. 5. 2016 v délce 60 minut, mezi Obcí Zastávka a Maxim
Turbulenc, jež je zastoupen firmou ZATOX s.r.o., a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
s) smlouvu o poskytování právních služeb, jejich ceně a informace o
skutečnostech nutných pro vyřízení věci mezi Obcí zastávka a Advokátní

kanceláří Coufal, Georges & partners s.r.o., a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
t) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/ 2015, kterou se mění vyhl. č. 2/2014, kterou
se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území
obce Zastávka
II. ZO bere na vědomí:
a) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
b) záměr prodeje pozemků p. č.133/20, výměra 18m2, zastavěná plocha a
nádvoří
c) záměr prodeje pozemků p. č.133/16, výměra 18m2, zastavěná plocha a
nádvoří
III. ZO neschvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy s nájemkyní paní M. O. na byt č. 2 na adrese Stará
osada 9, Zastávka, a ukládá vedení obce povinnost učinit příslušné kroky
spojené s vyklizením bytu.
IV. ZO ukládá:
a) starostovi obce zveřejnit termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka na 1.
pololetí 2016 způsobem v místě obvyklém.

