Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 27. 4. 2016
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 4. 2016
2) rozpočtové opatření č. 4/2016 obce Zastávka
3) poskytnutí individuální dotace Středisku rané péče SPRP Brno ve výši
10.500Kč na rok 2016
4) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (smlouva č.
035959/16/OKH) mezi Jihomoravským krajem jako poskytovatelem, Základní
školou a Mateřskou školou T. G. Masaryka Zastávka, příspěvkovou organizací
jako příjemcem a Obcí Zastávka jako zřizovatelem, jejímž předmětem je
poskytnutí dotace ve výši 120.000Kč na „Dokončení výstavby plotu kolem
areálu MŠ“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem
5) podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna (30 svazků
v hodnotě 5.260Kč)
6) Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Zastávka a Mikroregionem Kahan dso, jejímž
předmětem je výpůjčka 50ks biopopelnic
7) prodej pozemku p. č. 1361/13, ostatní plocha, o výměře 432m2, vzniklého
z části pozemku p. č. 1361/1, jiná plocha a z části pozemku p. č. 197/1, trvalý
travní porost, na základě geometrického plánu č. 1114-137/2016 manželům Z.
a N. P. za cenu 500Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje místostarostu obce
jejím podpisem
8) prodej pozemku p. č. 1137, zahrada, o výměře 487m2 a pozemku p. č. 1138,
zahrada, o výměře 208m2 panu Z. M. za cenu 100Kč/m2 a náklady prodeje a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
9) pronájem části pozemku p. č. 1034 o výměře 129m2 manželům J. a Z. S. za
cenu 5Kč/m2/rok
10)pronájem části pozemku p. č. 1034 o výměře 132m2 panu J. S. za cenu
5Kč/m2/rok
11)uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní policie mezi
Městem Rosice a Obcí Zastávka.
12)podání žádosti obce Zastávka o poskytnutí jednorázové dotace ze státního
rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu
zákona č.326/1999Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999Sb., o
azylu, ve znění pozdějších předpisů
13)bezplatné využití prostor ve sportovním areálu pro konání oslav 1. máje –
Svátku práce pro místní organizaci KSČM Zastávka
14)uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Zastávka jako objednatelem a Pilařskou
výrobou, Pavlíček Robert jako zhotovitelem, jejímž předmětem je demontáž a
montáž střešních oken na domě č. p. 570. Cena díla vč. DPH činí 231.404 Kč
15)podání žádosti o poskytnutí grantu Nadace partnerství programu Strom života
na akci park u kapličky, Zastávka
16)pokračování řešení bezpečnostní situace v obci ve vztahu s vybudováním
přechodů pro chodce a variantních možnostech řešení křižovatky Babická / 1.
Máje
17)uzavření Smlouvy č.: 1030031342/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s.,

v souvislosti s akcí „Zastávka – Zajíc: NN příp. kab. přip.“, na pozemku p. č.
802/1 v k. ú. Zastávka
18)uzavření Smlouvy č.: 1040010376/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a.s. v souvislosti
a akcí: „Zastávka – Hutní osada: NN rek. vedení.“ na pozemcích p. č. 106/1,
86/20, 86/39, 104/1, 105/5 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 pronájmu části pozemku p. č. 123/1 a části pozemku p. č. 124/1
5) záměr prodeje pozemků p. č. 86/45, ostatní plocha, o výměře 202m2, p. č.
47/5, ostatní plocha, o výměře 26m2, p. č. 51/2, zahrada, o výměře 14m2
6) záměr prodeje pozemku p. č. 197/3 o výměře 51m2, pozemku p. č. 196/4 o
výměře 107m2, pozemku p. č. 196/5 o výměře 87m2 vzniklých z částí parcel p.
č. 196/1 a p. č. 197/1.

