VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 27. 6. 2018
I. ZO schvaluje
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2018,
2) podání žádosti o dotaci na ministerstvo financí ve věci protiradonových,
protivlhkostních a sanačních opatření v budově základní školy,
3) rozpočtové opatření č. 23/2018 obce Zastávka,
4) souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2017 a závěrečný účet
obce za rok 2017, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017, a to bez výhrad,
5) pronájem pozemku p. č. 1003/27, zahrada, o výměře 162 m2, pozemku p. č.
1004/7, zahrada, o výměře 44 m2 , a to na dobu neurčitou za cenu 5Kč/1m2/1 rok
paní A.P. na základě její žádosti,
6) pronájem části pozemku p. č. 113, zahrada, o výměře 45 m2, a to na dobu
neurčitou za cenu 5Kč/m2/1 rok paní J.B. na základě její žádosti,
7) pronájem části pozemku p. č. 124/1, zahrada, o výměře 144 m2, a to na dobu
neurčitou za cenu 5Kč/m2/1 rok panu P.K. na základě jeho žádosti,
8) smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu mezi M.Š. a P.Š. a
Ing. R.S., jejímž předmětem je převod družstevního podílu v domě č.p.570, jehož
spoluvlastníkem je obec Zastávka,
9) nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 570 mezi Obcí Zastávka a družstvem Nový
byt (jako spoluvlastníky) a Ing. R.S. (nájemce),
10) vypsání výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na realizaci akce
Zastávka – rekonstrukce veřejného osvětlení na základě projektové dokumentace
vypracované Ing. O.T..
11) schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Zastávka a
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v souvislosti s akcí SAP:
71010-007861, název akce: VPI ET Zastávka SO90-10-01 část 5, která bude
realizována v lokalitě ulice Havířská na pozemcích parc. č. 1043/2 a 1043/6 v k.ú.
Zastávka.
12) schvaluje prohlášení vlastníka – souhlas s umístěním koncového prvku varování
na objektu obecního úřadu a v areálu Sběrného střediska odpadů na ulici
Havířská.
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II. ZO bere na vědomí
1) rozpočtová opatření č. 19/2018, č. 20/2018, č. 21/2018, č. 22/2018 obce Zastávka,
2) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích a organizačních
složek,
3) 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, ...),
4) záměr prodeje pozemku p. č. 1163, zahrada, o výměře 79m2, pozemku p. č. 1166,
zahrada, o výměře 104 m2, pozemku p. č. 1164/1, ostatní plocha, o výměře 54 m2 ,
5) re na vědomí informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce
6) ZO bere na vědomí smlouvu o pojištění právní ochrany č.4034405 mezi Obcí
Zastávka a společností D.A.S. Rechtschultz AG,
7) hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování mezi Obcí Zastávka a
společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.,
8) záměr prodeje pozemku p. č. 1129/44, zahrada, o výměře 207 m2,
9) záměr prodeje pozemku p. č. 180/1, zahrada, o výměře 269 m2.

III. ZO ukládá
1) starostovi obce zapracovat do rozpočtového opatření náklady spojené s opravou
železniční lávky na nádraží (500 000Kč),
2) starostovi obce a vedení základní školy informovat členy zastupitelstva o
koordinaci termínů realizace rekonstrukce kotelny ve škole a výstavby kotelny
gymnázia,
3) starostovi obce seznámit se schválení závěrečného účtu obce Zastávka
Jihomoravský kraj,
4) starostovi obce informovat Jihomoravský kraj o uzavření smlouvy se společností
TOP AUDITING o kontrole hospodaření obce za rok 2018,
5) starostovi obce a vedení školy urychlit práce na zajištění projektové dokumentace
na realizaci projektu nástavby budovy základní školy a uzavřít v tomto smyslu
příslušné smluvní vztahy,
6) starostovi obce a vedení školy zahájit práce na přípravě žádosti o dotaci
z rozpočtu MŠMT na Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky a uzavřít v tomto smyslu příslušné
smluvní vztahy,
7) předsedům výborů zastupitelstva obce Zastávka a předsedům komisí starosty
obce navrhnout k ocenění aktivní členy jejich výborů a komisí, a to nejpozději do
25. 8. 2018,
8) starostovi vypsat výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu) na realizaci
akce Zastávka – rekonstrukce veřejného osvětlení na základě projektové
dokumentace vypracované Ing. O.T. a v souladu s příslušnou vnitřní směrnicí o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (oslovení tří společností),
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9) vedení obce připravit Plán rozvoje sportu,
10) místostarostovi obce realizovat nákup nových kontejnerů na separovaný papír a
rozmístit je na příslušná sběrná místa v obci.

IV. ZO neschvaluje
1) poskytnutí individuální dotace Linka bezpečí, z.s., z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2018.

V Zastávce dne 4. 7. 2018
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