Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 30. 3. 2016
ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2016
2) rozpočtové opatření č. 3/2016 obce Zastávka
3) poskytnutí individuální dotace Mažoretky Anife z. s. Rosice v roce 2016 ve výši
2.000 Kč na rok 2016
4) dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti
s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky ze dne 1. 11. 2012 uzavřenou
mezi Městem Rosice jako centrálním zadavatelem, Obcí Zastávka a Domem dětí
a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov jako zadavateli
5) zahájení výběrového řízení na zakoupení cisterny CAS 20 dle schválené
technické specifikace MV ČR – GŘ HZS ČR
6) smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi obcí Zastávka a společností
Kahánek, Kulturně vzdělávací spolek na pronájem nebytového prostoru
(kancelář) v Dělnickém domě Zastávka
7) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 s paní M. O., Stará osada 9 do 31. 12. 2016
8) uzavření Smlouvy o věcném břemenu č.: ZN-014330025938/001 mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti s akcí: „Zastávka, přel.
kab. ved. NN a VN, SŽDC“ za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové
vedení NN a VN dle GP: č.: 1110-6044/2015
9) uzavření Rámcové kupní smlouvy na přírodní kamenivo č. K – 27/2016 mezi obcí
Zastávka a společností HUTIRA – OMICE s.r.o., jejímž předmětem je nákup
drceného kameniva a ostatních nabízených materiálů
10) uzavření Rámcové smlouvy o převzetí odpadu k dalšímu nakládání č. K –
27/2016 mezi obcí Zastávka a společností HUTIRA – OMICE s.r.o., jejímž
předmětem je převzetí odpadu od obce Zastávka k dalšímu nakládání dle
podmínek stanovených touto smlouvou
11) uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí Zastávka a Ing. P. Hoňkovou o
společném zájmu na poskytnutí a zajištění vysokorychlostního internetu,
televizního signálu a telefonického připojení na území obce Zastávka fyzickým a
právnickým osobám, které o tuto služby projeví zájem
12) uzavření smlouvy o právu stavby parkoviště pro polyfunkční dům – Hornický dům,
mezi obcí Zastávka a společností Rezidence Permoník, a.s., na pozemku p. č.
584/1 v k. ú. 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 prodeje p. č. 1361/1 a část p. č. 197/1 o výměře cca 500m2
5) záměr nabytí pozemku p. č. 339/4 o výměře 2638m2
6) záměr prodeje p. č. 1137 o výměře 487m2 a p. č. 1138 o výměře 208m2
7) záměr prodeje části pozemku p. č. 219/1 o výměře 48m2
8) záměr pronájmu zahrady – část p. č. 1034
9) zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2015
10) použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením v roce 2015.

