Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 31. 8. 2016

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 8. 2016.
2) poskytnutí dotace Sokolu Zastávka na činnost ve výši 60.000Kč.
3) rozpočtová opatření č. 8/2016 obce Zastávka.
4) poskytnutí dotace společnosti IQ Roma servis, z.s., na sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve výši 12.050Kč.
5) poskytnutí dotace společnosti IQ Roma servis, z.s., na centrum komunitní a
terénní sociální práce ve výši 5.000Kč.
6) nájem části pozemku p. č. 1129/1, trvalý travní porost, o výměře 30m2 a
příslušnou nájemní smlouvu mezi paní I. Z. a Obcí Zastávka pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
7) ukončení nájemní smlouvy na pozemky p. č. 175/5, o výměře 115m2 a p. č.
176/5 o výměře 46m2.
8) nájem části pozemku p. č. 1069/1, ostatní plocha, o výměře 25m2 a příslušnou
nájemní smlouvu mezi panem J. P. a Obci Zastávka a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
9) smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP –
16/130 uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových (jako převodcem) a Obcí Zastávka (jako nabyvatelem),
který se týká pozemku p. č. 635, ostatní plocha, místní komunikace, zapsaný
na LV č. 600000 pro kat. území Zastávka a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
10)smlouvu o dílo mezi Obcí Zastávka a společností ASHPA oběhové
hospodářství, s.r.o. jejímž předmětem je zpracování „Plánu odpadového
hospodářství obce Zastávka“. Hodnota díla činí 40.000Kč vč. DPH.
11)smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní mezi Obcí Zastávka, manželi L. a V. K. a paní S. K.
12)uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Zastávka a paní S. K. byt č. 8 v domě
Zastávka, Stará osada č. p. 569 do 30. 11. 2021.
13)smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí
smlouvě kupní mezi Obcí Zastávka, paní J. A. a paní M. S.
14)uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Zastávka a paní M. S. na byt č. 3 v domě
Zastávka, Stará osada č. p. 79 do 30. 11. 2021.
15)po projednání a v souladu s ustanovením §84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém
spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se
zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb. Příslib spolufinancování pro rok 2017 se týká těchto
poskytovatelů sociálních služeb:

IQ Roma servis, o. s., sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, úvazek
v přímé péči ve výši 0,20 (částka 25.000Kč), IQ Roma servis, o.s., služba
terénní programy, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,09 úvazku (částka
10.000Kč), Středisko rané péče SPRP Brno, služba raná péče, pro úvazek
v přímé péči ve výši 0,11 (částka 12.989Kč).
16)uzavření Smlouvy č.10630034132/001 mezi Obcí Zastávka a E.ON Distribuce,
a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je
vybudování přípojky pro budoucí rodinný dům na parcele p.č.1361/13.
Zasaženými pozemky jsou pozemky p. č. 1361/13 a 1361/1.
17)trasu telekomunikačního kabelu stanovenou ve vypracované dokumentaci a
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí
Zastávka a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., jejímž předmětem je
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě optický
kabel na pozemku p. č. 784.

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. 123/10,ostatní plocha o výměře 18m2, p. č. 123/11,ostatní
plocha o výměře 11m2, p. č. 123/19, ostatní plocha o výměře 18m2, p. č.
123/20, ostatní plocha o výměře 18m2, vzniklých z parcely 123/1.
5) záměr prodeje pozemku p. č. 219/26, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
54m2.
6) záměr prodeje pozemku p. č. 86/57, ostatní plocha, 58m2 a p. č. 103/27,
ostatní plocha o výměře 30m2.
7) záměr pronájmu pozemku na pozemky p. č. 175/5, o výměře 115m2 a p. č.
176/5 o výměře 46m2.
8) záměr pronájmu pozemku p. č. 86/20 o výměře 97m2 a p. č. 111/1 o výměře
32m2
9) záměr pronájmu pozemku p. č. 159/7

