Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 30. 8. 2017
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 8. 2017.
2) rozpočtové opatření č. 19/2017 obce Zastávka.
3) výsledek výběrového řízení na provozovatele nebytových prostor sloužících
jako restaurační zařízení „Restaurace na hřišti“ v následujícím pořadí: 1. místo
pan Libor Nehyba, Červený vrch 481, Zastávka. 2. místo společnost Mara
Gastro spol. s r. o.
4) uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování mezi Obcí Zastávka a
OSA - Ochranný svaz autorský na částku 424Kč ( vystoupení na Den dětí).
5) 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 2018 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb. Příslib spolufinancování pro rok 2018 se týká těchto
poskytovatelů sociálních služeb:
Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči
ve výši 0,12, IQ Roma servis, o.s., sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, úvazek v přímé péči ve výši 0,20, IQ Roma servis, o.s., služba terénní
programy, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,085 úvazku, Středisko rané péče
SPRP Brno, služba raná péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,11.
6) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330040848/001 mezi
obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
zřízení a vymezení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby:
„Zastávka – Pospíšil: NN příp. kab. sm.“ a umístění distribuční soustavy –
kabelového vedení na pozemku v majetku obce Zastávka p.č. 1361/1
v katastrálním území Zastávka.
7) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330039332/001 mezi
obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je
zřízení a vymezení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby:
„Zastávka – Nová osada 541: NN přip. kab. příp.“ a umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení na pozemku v majetku obce Zastávka p.č.
1177/1 v katastrálním území Zastávka.
8) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030039581/001 mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je budoucí zřízení a vymezení věcného břemene
v souvislosti s realizací stavby: „Zastávka – Vrba, garáž: NN přip. kab. ved.“ a
umístění distribuční soustavy – kabelového vedení.
9) uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Zastávka a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jejímž předmětem je zřízení,
provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení, které
vzniklo stavbou 11010-053479 CG5M_BO_BOZBA_OK na pozemcích parc. č.
784 a 787/1 v katastrálním území Zastávka.
10)uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností DUR plus, s r.o.,
jejímž předmětem je kabelizace sítě veřejného osvětlení na ulici Hutní osada
v obci Zastávka, dle projektové dokumentace stavby číslo 02/2017/HEP.

11) uzavření Smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi
Obcí Zastávka a Moravským zemským muzeem Brno, jejímž předmětem je
provedení záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Zastávka na
stavbě Zastávka – kabelizace venkovní sítě VO u garáží a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
2. ZO bere na vědomí rozpočtová opatření obce Zastávka č. 12/2017, č.
13/2017, č. 14/2017, č. 15/2017, č. 16/2017, č. 17/2017 a č. 18/2017.
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 části pronájmu pozemku p. č. 986, zahrada o výměře 221m2 .

III. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na byt paní M. O. v č. p. 9.
IV. ZO ukládá
1. starostovi obce předložit na příštím jednání zastupitelstva obce návrh smlouvy
na provedení přezkumu hospodaření obce Zastávka za rok 2017.
2. vedení obce, aby po jednání s panem Liborem Nehybou, Červený vrch 481
Zastávka předložilo na zářijovém jednání Zastupitelstva obce Zastávka návrh
příslušné nájemní smlouvy na provozování nebytových prostor sloužících jako
restaurační zařízení „Restaurace na hřišti“. Nájemní smlouvu a harmonogram
oprav v restauraci na hřišti zaslat všem členům před jednáním ZO.
3. vedení obce jednat s dosavadním nájemcem panem M.Š, Sportovní 446,
Zastávka o zakoupení stávajícího vybavení restaurace.
4. vedení obce jednat se společností Barko o specifikaci pozemků, které by měla
tato společnost zájem odkoupit od obce Zastávka.
5. vedení obce zahájit poptávkové řízení na realizaci demolice domu Zastávka,
Babická č. p. 105.
6. vedení obce jednat o odkoupení některých pozemků v železniční stanici
Zastávka od společnosti České dráhy a.s. za účelem zřízení parkovišť P+R ve
vlastnictví obce Zastávka.

