Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 26. 4. 2017

I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 4. 2017.
2) smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Obcí Zastávka a TJ Čechie
Zastávka, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 86/1, o
výměře 465m2 (ostatní plocha) do vlastnictví obce Zastávka.
3) prodej pozemku p. č. 145/2, o výměře 288m2 (ostatní plocha) manželům D. a
S. Ž. za cenu 100K/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
4) smlouvu o dílo s firmou Soukup Miloš s.r.o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov na
dodání stavby „Přechod pro chodce na ulici Babická v obci Zastávka“.
5) revokaci usnesení ze dne 30.11.2016 ve věci uzavření smlouvy č.
1040011780/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zastávka a společností E.ON Distribuce v souvislosti s realizací akce – kabel
NN, pojistkové skříně, rozpojovací skříň na ulici „Zastávka Lipová, výměna
kabelů NN.
6) nové znění smlouvy 1040011780/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce v souvislosti
s realizací akce – kabel NN, pojistkové skříně, rozpojovací skříň na ulici
„Zastávka Lipová, výměna kabelů NN a to na pozemcích parc. č. 199/2, 212/1,
199/20, 212/3 na katastrálním území Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
2) rozpočtové opatření č.4/2017 a 5/2017 obce Zastávka.
3) podání žádosti o dotaci na akci Přístavba učeben a školícího centra Domu dětí
a mládeže Zastávka do výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu – výzva č. 57.
4) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek.
5) 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,..)
6) záměr prodeje p. č. 1168 zahrada o výměře 74m2.
7) přípravu žádosti obce Zastávka na podání investiční žádosti o dotaci na
rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení v rámci dotačního programu
ministerstva vnitra České republiky.

