VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 29. 8. 2018
I. ZO schvaluje:
1) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 8. 2018.
2) Rozpočtové opatření č. 32/2018 obce Zastávka.
3) Prodej pozemku p. č. 1163, zahrada, o výměře 79 m2, pozemku p. č. 1166,
zahrada, o výměře 104 m2, pozemku p. č. 1164/1, ostatní plocha, o výměře 54 m2
panu R.Ř. a P.Ř. za cenu 100 Kč / 1 m2 a náklady prodeje.
4) Prodej pozemku p. č. 1129/77, zahrada, o výměře 207 m2 panu M.R. za cenu 100
Kč / 1 m2 a náklady prodeje.
5) Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1003/8, zahrada mezi obcí Zastávka
a paní V.S..
6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 6/2018 mezi Obcí Zastávka a Milan Nekuža
Elektro na realizaci akce „Obec Zastávka - rekonstrukce veřejného osvětlení“.
7) Smlouvu o provedení fyzické skartace dokumentů mezi Obcí Zastávka jako
zadavatelem a firmou Odeon a.s. jako zpracovatelem, jejímž předmětem je
převzetí dokumentů vzniklých z činnosti zadavatele a jejich fyzická skartace.
8) Smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas mezi Obcí
Zastávka jako uživatelem a společností Neogenia s. r. o. jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k poskytnutí platformy
Mobilní rozhlas do 31. 7. 2022.
9) Podání žádosti o dotaci do 2. kola Programu bezpečnosti v obcích v souvislosti
s migrací na léta 2018 až 2019 vypsaného Ministerstvem vnitra České republiky
na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 1 000 000 Kč a ukládá vedení obce
podat tuto žádost včetně všech příloh.

1

II. ZO bere na vědomí:
1) rozpočtová opatření č. 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018,
30/2018 a 31/2018 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 pronájmu pozemku p. č. 1003/8, zahrada, o výměře 141 m2 .
5) záměr prodeje pozemku p. č. 983/7, zastavěná plocha, o výměře 18 m2, vzniklého
z pozemku p. č. 983/4, vodní plocha, o výměře 544 m2 (převedeno 13 m2) a
pozemku p. č. 982/1, trvalý travní porost, o výměře 4 561 m2 (převedeno 5 m2)
6) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.
7) uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Obcí Zastávka jako
správcem a firmou Odeon a.s. jako zpracovatelem, jejímž předmětem je splnění
podmínek GDPR při skartačním řízení.
8) Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Obcí Zastávka jako správcem a
firmou Edenred CZ s.r.o. jako zpracovatelem, jejímž předmětem je zpracování
osobních údajů poskytnutých správcem obcí Zastávka.

III. ZO ukládá
1) vedení obce zapracovat náklady spojené s financováním IDS JMK do návrhu
rozpočtu obce na rok 2019.

IV. ZO neschvaluje
1) přidělení nájemní smlouvy na byt v Zastávce, Stará osada č. p. 9.

V Zastávce dne 30.8. 2018
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