VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 27. 9. 2017
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 9. 2017.
2) rozpočtové opatření č. 23/2017 obce Zastávka.
3) podání žádosti Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace do připravované výzvy „Místní akční skupiny Brána
Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a školní vzdělávání“, jejímž předmětem bude
rekonstrukce skleníku a školních dílen.
4) nájemní smlouvu mezi Obcí Zastávka jako pronajímatelem a panem L.N. jako
nájemcem, jejímž předmětem je pronájem restaurace a souboru movitých věcí
v restauraci na hřišti a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
5) kupní smlouvu mezi panem M.Š. jako prodávajícím a Obcí Zastávka jako
kupujícím, jejímž předmětem je koupě souboru movitých věcí na základě
znaleckého posudku v ceně 248 979,40Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
6) smlouvu o poskytnutí auditorských služeb mezi společností TOP AUDITING,
s.r.o. jako vykonavatelem a Obcí Zastávka jako zadavatelem, jejímž předmětem
je zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2017 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
7) pojistnou smlouvu na pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pro případ úrazu mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a Obcí Zastávka,
jejímž předmětem je pojištění členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Zastávka pro případ úrazu a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
8) veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní policie mezi Městem Rosice a
obcí Zastávka a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
9) ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č. p. 11 mezi Obcí Zastávka a manželi S.
ke dni 30. 9. 2017.
10) uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na byt č. 2 v č. p. 11 mezi Obcí
Zastávka a manželi S. od 1. 10. 2017.
11) příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na rok 2018
v předběžné výši 33.598,-Kč a pověřuje starostu obce informovat o jeho schválení
společnost KORDIS JMK.
12) uzavření smluvního dodatku číslo 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru (číslo
smlouvy: 584207/01/ZOZ/2008AK1) mezi Obcí Zastávka a společností ASEKOL
a.s.
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II. ZO bere na vědomí:
1) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
2) rozpočtová opatření obce Zastávka č. 20/2017, č. 21/2017, č. 22/2017.
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 prodeje části pozemku p. č. 736, zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku p. č. 737, zahrada
6) záměr prodeje pozemků p.č. 1130/3, 1129/35, 1129/37, 1129/38, 1129/39, 1129/40,
a 1129/41 v katastrálním území obce Zastávka, jako zahrad.
7) záměr pronájmu pozemků p. č. 1129/36 a 1129/42 v katastrálním území obce
Zastávka jako zahrady.

III. ZO ukládá
1) starostovi obce připravit návrh na členy školské rady základní školy za zřizovatele
do říjnového jednání zastupitelstva obce.
2) vedení obce předložit na říjnovém jednání zastupitelstva obce Zastávka návrh
zřizovací listiny Kulturního a informačního centra obce Zastávka.
3) starostovi obce zpracovat a podepsat předávací protokol na převzetí restaurace na
hřišti a souboru movitého majetku s panem M. Š. .
4) starostovi obce zpracovat a podepsat předávací protokol na předání restaurace na
hřišti a souboru movitého majetku s panem L. N. .
5) začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2018 příspěvek na nadstandard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK.
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