Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 28. 6. 2017
ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2017.
2) rozpočtové opatření č. 11/2017 obce Zastávka.
3) souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2016 a závěrečný
účet obce za rok 2016, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a to bez výhrad.
4) smlouvu o kontrole hospodaření obce Zastávka za rok 2017 mezi Obcí
Zastávka jako objednatelem a BOHEMIA AUDIT, s.r.o., jako auditorskou
společností, jejímž předmětem je kontrola hospodaření obce Zastávka za
účetní období roku 2017 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
5) dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy T. G.
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, jehož předmětem je změna čl.
IX zřizovací listiny „Okruhy doplňkové činnosti“, která odkazuje na správné
znění právních předpisů.
6) dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková
organizace, jehož předmětem je změna čl. IX zřizovací listiny „Okruhy
doplňkové činnosti“, která odkazuje na správné znění právních předpisů.
7) kupní smlouvu na koupi osobního automobilu Škoda Yeti od společnosti
ASWPlus, s.r.o., Cihlářská 19, Brno za cenu 400.000Kč a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
8) uzavření úvěrové smlouvy mezi Obcí Zastávka a společností s. Autoleasing,
a.s., jejímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 300.000Kč na financování
nákupu osobního automobilu Škoda Yeti (měsíční splátka po dobu 48 měsíců
ve výši 7.427Kč).
9) uzavření pojistné smlouvy mezi Obcí Zastávka a společností Kooperativa a.s.,
jejímž předmětem je pojištění osobního automobilu Škoda Yeti.
10)dodatek č. 4 k nájemní smlouvě VS 2937300207 mezi SŽDC a Obci Zastávka.
( změna účtu a adresy pro doručování).
11)dodavatele na realizaci akce „Zastávka – bezpečné přechody“ firmu
Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o., schvaluje příslušnou smlouvu o dílo mezi
Obcí Zastávka jako investorem a Inženýrskými stavbami Brno, spol. s.r.o. jako
zhotovitelem a pověřuje starostu obce jejím podpisem (hodnota díla činí
1.566.293,03Kč vč. DPH).
12)ukončení nájemní smlouvy s panem M. G. na byt č. 1 Zastávka, Stará osada
č. p. 10 k 30. 6. 2017.
13)uzavření nájemní smlouvy s paní M. P. na byt č. 1 Zastávka, Stará osada č. p.
10 na dobu neurčitou.
14)uzavření nájemní smlouvy na byt Zastávka, Martinská osada č. p. 573 s paní
R. H. do 31. 12. 2017.
15)podání žádosti o dotaci do Programu bezpečnosti v obcích v souvislosti
s migrací na léta 2017 až 2019 vypsaného ministerstvem vnitra České
republiky na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 2.000.000Kč a ukládá
vedení obce podat tuto žádost včetně všech příloh.
16)podání žádosti do dotačního programu vyhlášeného MŠMT jejímž předmětem
je „Rekonstrukce a přístavba zázemí ve sportovním areálu obce Zastávka“.
17)v případě vyhlášení podání žádosti o organizování veřejné služby v obci
Zastávka podanou na Úřad práce České republiky.

18)schvaluje uzavření příslušné smlouvy o organizování veřejné služby mezi Obcí
Zastávka a Úřadem práce České republiky, jejímž předmětem jsou pravidla
pro organizování veřejné služby v obci Zastávka.
19)dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 0019166141 mezi ČPP a obcí Zastávka,
pojištění osob ve veřejné službě.
20)smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Zastávka
jako vlastníkem a Janem Pasekou jako stavebníkem, jejímž předmětem je
možnost realizovat kanalizační a vodovodní přípojku na pozemku p. č. 795/1 a
p. č. 791/4. Tato smlouva není věcným právem stavby dle paragrafu 1240 a
násl. Občanského zákoníku.
21)uzavření smlouvy o převodu členských práv a povinností mezi paní Z. F.,
bytem Zastávka, Stará osada 570 a J. F., bytem Zbýšov, Sportovní 561 a
manželi J. a E. K., bytem Osvobození 237, Letonice.
22)přidělení nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě Zastávka, Stará osada č. p. 570
manželům J. a E. K., bytem Osvobození 237, Letonice, a to na dobu
neurčitou.
23)termíny jednání zastupitelstva obce ve druhém pololetí 2017: 30. 8. 2017, 27.
9. 2017, 25. 10. 2017, 29. 11. 2017, 20. 12. 2017. Zahájení v 17,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Zastávka.
24)uzavření Smlouvy č.: 1030039015/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž
předmětem je realizace stavby „Zastávka-Král, garáž: NN přípojka kab.sm“ na
pozemku parc. č. 123/1 a 31/2 v k. ú. Zastávka a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
25)přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi obcí Zastávka a
Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na
„pořízení ochranných oděvů pro hasiče a věcných prostředků“. Zároveň
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
26)uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumem mezi
obcí Zastávka a Moravským zemským muzeem Brno, jejímž předmětem je
provedení záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Zastávka na
stavbě Zastávka – bezpečné přechody na komunikaci I/23 a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
27)uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností PODLAHY Liška,
s.r.o., jejímž předmětem je renovace povrchu podlahy ve velkém sále
Dělnického domu na ulici Babická 139 v obci Zastávka.
II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
2) rozpočtové opatření č. 10/2017 obce Zastávka.
3) informace o činnosti příspěvkových organizací obce Zastávka a jí zřízených
organizačních složek.
4) 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,..)

5) záměr pronájmu části pozemku p. č. 113, zahrada o výměře cca 45 m2.

III. ZO ukládá
1) starostovi obce seznámit se schválením závěrečného účtu obce Zastávka
Jihomoravský kraj.
2) starostovi obce informovat Jihomoravský kraj o uzavření smlouvy s firmou
Bohemia Audit o kontrole hospodaření obce Zastávka.
3) starostovi obce zahájit právní úkony spojené s vyklizením bytu č. 7 a bytu č. 8
v domě Zastávka, Stará osada č. p. 9.
4) starostovi obce zveřejnit termíny jednání zastupitelstva obce Zastávka ve
druhém pololetí 2017 způsobem v místě obvyklém.

