VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA

DNE 26. 9. 2018
I. ZO schvaluje:
a) program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 9. 2018.
b) rozpočtové opatření č. 36/2018 obce Zastávka.
c) poskytnutí individuální dotace IQ Roma servis, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2018
ve výši 27 000Kč na rok 2018.
d) uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1003/8, o výměře 141 m2, zahrada, mezi obcí
Zastávka a paní Ing. R.R. na dobu neurčitou za cenu 5Kč / m2 / 1 rok.
e) účast obce Zastávka (jako dražitele) na dražbě, jejímž předmětem bude dražba nemovité
věci – pozemku č. parc. 156/2 o výměře 134 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba: Zastávka, č. p. 64, způsob využití: bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. 156/2, vše
zapsáno na LV: 765, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno –
venkov, kód: 703, obec Zastávka, k. ú. Zastávka, a konané dle podmínek uvedených v
dražební vyhlášce vydané Mgr. M.S., Exekutorský úřad v Teplicích, Husitská 3, 415 01
TEPLICE v usnesení ze dne 7. 8. 2018 č. j. 110 Ex 1692/16-919.
f) zaplacení jistoty v částce 120 000,- Kč na účet exekutora vedeného u UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a. s.
g) že starosta obce, RNDr. P.P., je pověřen provádět veškeré úkony a jednání vedoucí k
vydražení uvedené nemovité věci pro obec Zastávka, a to zejména k provádění příhozů a k
podpisu všech příslušných dokumentů. ZO obce Zastávka svěřuje starostovi obce v souladu s
ustanovením § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pravomoc rozhodnout o nabytí
dražené nemovité věci – pozemku č. parc. 156/2 o výměře 134 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba: Zastávka, č. p. 64, způsob využití: bydlení, stavba stojí na
pozemku p. č. 156/2, vše zapsáno na LV: 765, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno – venkov, kód: 703, obec Zastávka, k. ú. Zastávka, včetně jejich
součástí a příslušenství.

II. ZO bere na vědomí:
a) rozpočtová opatření č. 33/2018, 34/2018, 35/2018 obce Zastávka.
b) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek.
c) 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, ...).
d) informace o činnosti výborů zastupitelstva a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá
a) a pověřuje starostu RNDr. P.P., nar. 1. 1. 1966, zastupovat obec Zastávka na dražbě, jejímž
předmětem bude dražba nemovité věci – pozemku č. parc. 156/2 o výměře 134 m2 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zastávka, č. p. 64, způsob využití:
bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. 156/2, vše zapsáno na LV: 765, Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, kód: 703, obec Zastávka, k. ú.
Zastávka, a konané dle podmínek uvedených v dražební vyhlášce vydané Mgr. M.S.,
Exekutorský úřad v Teplicích, Husitská 3, 415 01 TEPLICE v usnesení ze dne 7.8.2018 č.j.
110 Ex 1692/16-919, především na dražebním jednání konaném dne 2.10.2018 v 11,00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Teplice.
V Zastávce dne 1. 10. 2018
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