VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 28. 3. 2018
I.

ZO schvaluje

a) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 3. 2018.
b) uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka jako kupujícím a Rénou, stavební
bytové družstvo jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku p. č.
1336/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 231 m² a budova bez č.p./č. e.,
technické vybavení za cenu 113 100,- Kč a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
c) poskytnutí individuální dotace Sportcentru Zastávka – L.V., J.P. z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2018 ve výši 20 000,- Kč na rok 2018.
d) prodej pozemku p. č. 175/5, zahrada, o výměře 115 m2 a pozemku p. č. 176/5, ostatní
plocha, o výměře 46 m2 manželům Mgr. N.F. a Ing. T.F. za částku 100,-Kč/m2 a
náklady prodeje.
e) pojistnou smlouvu číslo 0024191779 mezi obcí Zastávka a jako pojistníkem a Českou
podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitelem, jejímž
předmětem je pojištění majetku obce Zastávka, přičemž celkové roční pojištění po
slevách činí 135 485,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
f) pojistnou smlouvu číslo 0024191787 mezi Obcí Zastávka a jako pojistníkem a
Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitelem,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti obce Zastávka, přičemž celkové roční
pojištění po slevách činí 39 945,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
g) Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09031381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí, mezi SFŽP
ČR a obcí zastávka, jejímž předmětem je změna bankovního spojení Fondu pro
splátky zapůjčených finančních prostředků a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
h) zvolení paní M.S., narozené dne 29. 3. 1956, bytem Zastávka, Hutní osada 544 za
přísedící Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období 2018 – 2022.
i) uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou E.ON Distribuce, jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene na parcele č. 802/1 v katastrálním území Zastávka, obec
Zastávka v souvislosti s akcí „Zastávka-Čapkova 157: NN přip. kab. příp.“.
j) smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností L.N.O., s.r.o.
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace stavební práce „Demolice objektu
Zastávka, Babická č.p.105“ za cenu 985 000,- Kč (cena bez DPH) a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
k) Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi obcí Zastávka a společností
LEIS Slunečná terasa, s.r.o., jejímž předmětem je uložení inženýrských sítí, jejich

přeložek a prodloužení na pozemcích p.č. 595/2 a 595/1 v k.ú. Zastávka v souvislosti
s realizací stavby: „Slunečná terasa – Zastávka, I. etapa, Obytný komplex,
komunikace a inženýrské sítě“.

II.
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

ZO bere na vědomí

rozpočtová opatření obce Zastávka č. 9/2018. č.10/2018, č.11/2018.
informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích a organizačních
složek.
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, ...).
záměr prodeje pozemku p. č. 212/6, ostatní plocha, o výměře 27 m2, pozemku p. č.
212/7, ostatní plocha, o výměře 9 m2 a pozemku p. č. 212/8, ostatní plocha, o
výměře 17 m2.
záměr prodeje pozemku p. č. 1003/16, zahrada, o výměře 149 m2.
záměr prodeje pozemku p. č. 123/29, zastavěná plocha, o výměře 21 m2.
záměr prodeje pozemku p. č. 1129/9, trvalý travní porost, o výměře 158 m2.
informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
informace starosty obce o uzavřených smluvních vztazích (se společností
DIMATEX CS spol. s r.o., se společností Eurovalley s r.o.).

III. ZO ukládá
a) vedení školy a vedení obce připravit návrh řešení nového způsobu vytápění v budově
základní školy a připravit návrh řešení problémů s výskytem radonu v suterénu
školy.
b) vedení obce uzavřít smluvní vztah se způsobilou osobou na realizaci stavebního
dozoru akce „Demolice objektu Zastávka, Babická č.p.105“.

IV. ZO neschvaluje
a) poskytnutí individuální dotace TJ Stadion Brno z.s.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jaroslava Baštařová, Mgr. Aleš Dumek

Starosta (místostarosta):

V Zastávce dne 7. 4. 2018

