Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

31. 3. 2021
I. ZO schvaluje:
1. poskytnutí program jednání zastupitelstva obce konaného dne 31. 3. 2021,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 31. 3. 2021,
3. dotace pro Klub seniorů Zastávka, z.s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021 ve výši
50 000Kč na rok 2021,
4. poskytnutí individuální dotace pro Zahrádkáři Zastávka, z.s. z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2021 ve výši 40 000Kč na rok 2021,
5. poskytnutí individuální individuální dotace pro Svaz tělesně postižených v České
republice z. s., místní organizace Rosice, z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021 ve výši
18 000Kč na rok 2021,
6. poskytnutí individuální dotace pro Myslivecký spolek Bažant z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2021 ve výši 15 000Kč na rok 2021,
7. poskytnutí individuální dotace TJ Čechie Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2021 ve výši 400 000Kč na rok 2021,
8. poskytnutí individuální dotace HC Zastávka z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021
ve výši 80 000Kč na rok 2021,
9. poskytnutí individuální dotace FKM Kahan, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021
ve výši 100 000Kč na rok 2021,
10. poskytnutí individuální dotace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2021 ve výši 10 000Kč na rok 2021,
11. dodatek č. 1 k plánu účetních odpisů obce Zastávka na rok 2021,
12. dodatek č. 1 k odpisovému plánu Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, příspěvková organizace na rok 2021,
13. dodatek č. 1 k odpisovému plánu Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková
organizace na rok 2021,
14. ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 180/1,
15. ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 1003/22, zahrada, o výměře 112 m2 a
k pozemku parc. č. 1004/11, ostatní plocha, o výměře 34 m2,
16. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030063201/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, v souvislosti s realizací stavby „Zastávka –
Oujezský: NN přip., kab. příp.“ na pozemku parc. 1043/3 v k.ú. Zastávka,
17. pronájem části pozemku parc. č. 174/1, ostatní plocha, o výměře 40 m2,
18. investiční záměr „Výstavba zázemí/šaten ve sportovním areálu obce Zastávka“ s tím,
že tento investiční záměr odpovídá koncepci sportu a volnočasových aktivit obce
Zastávka v rámci Plánu rozvoje sportu v obci Zastávka,
19. podání žádosti do dotačního titulu Národní sportovní agentury,
20. uzavření smlouvy na podání žádosti do dotačního programu Národní sportovní agentury
s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy,
21. dofinancování podpořené investiční akce „Výstavba zázemí/šaten ve sportovním areálu
obce Zastávka“ z rozpočtu obce Zastávka,
22. zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Přístavba učeben v DDM Zastávka“,
23. investiční záměr „Výstavba osvětleného přechodu se světelnou signalizací pro chodce
pod školou“,
24. podání žádosti do dotačního titulu Nadace ČEZ Oranžové přechody,
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25. dofinancování podpořené investiční akce „Výstavba osvětleného přechodu se
světelnou signalizací pro chodce pod školou“ z rozpočtu obce Zastávka,
26. závěry výběrového řízení „Komplexní pojištění obce Zastávka“
a) Rozhodnutí o výběru Allianz pojišťovny pro část 1 veřejné zakázky,
b) Rozhodnutí o výběru Generali České pojišťovny pro část 2 veřejné zakázky,
c) Pojistnou smlouvu č. 400 048 287 mezi obcí Zastávka a společností Allianz
pojišťovna, a.s., jejímž předmětem je pojištění majetku obce Zastávka (počátek 01.
04. 2021),
d) Pojistnou smlouvu č. 400 048 288 mezi obcí Zastávka a společností Allianz
pojišťovna, a.s., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti obce Zastávka (počátek
01. 04. 2021),
e) Pojistnou smlouvu č. 4488821085 mezi obcí Zastávka a společností Generali Česká
pojišťovna, a.s. jejímž předmětem je pojištění souboru vozidel. (počátek 04. 05.
2021),
f) Zvláštní ujednání k pojištění vozidel,
g) Makléřskou doložku k pojištění vozidel,
27. zrušení předkupního práva na byt č. 8 a dohodu o zániku předkupního práva v bytovém
domě Zastávka, Stará osada 569,
28. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v bytovém domě Zastávka, Stará osada 569, od
01.05.2021 do 30.11.2021,
29. převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní k bytu č.
8 v bytovém domě na ulici Stará osada 569,
30. uzavření Smlouvy č.: ZN-001040020032/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka – Domky 62: NN kab. přip.“ na pozemku parc. č. 86/23,
86/37 v k.ú. Zastávka,
31. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP20124, mezi obcí Zastávka a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc. č. 1265/2
v k.ú. Zastávka (chodník na ulici Lipová),
32. uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností BETON RUSÍN s.r.o.,
Rosická 333, 664 17 Tetčice, jejímž předmětem je nákup betonové směsi a ostatního
stavebního materiálu v období od 1.2.2021 do 31.12.2021 pro potřeby obce.
II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 9/2021,
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
3. informace místostarosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a
kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),
4. záměr prodeje pozemku p.č. 133/4, zahrada, o výměře 240 m2,
5. záměr prodeje pozemku parc. č. 180/1, zahrada, o výměře 269 m2,
6. záměr prodeje pozemku parc. č. 1003/10, zahrada, o výměře 127 m2,
7. záměr prodeje pozemku parc. č. 161/13, ostatní plocha, o výměře 154 m2,
8. záměr směnit pozemky parc. č. 565/22 o výměře 130 m2, parc. č. 550/4 o výměře 181
m2, parc. č. 345/3 o výměře 225 m2, a pozemek parc. č. 345/4 o výměře 86 m2 v majetku
obce Zastávka za pozemek parc. č. 1266/26 o výměře 691 m2 v majetku společnosti
LEIS Park Julius s.r.o.,
9. záměr prodeje pozemku parc. č. 166, zahrada, o výměře 97 m2 a současně odkup
pozemku parc. č. 178/2, orná půda, o výměře 221 m2,
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10. záměr prodeje pozemku parc. č. 1003/17, zahrada, o výměře 137 m2, prodej pozemku
parc. č. 1004/16, ostatní plocha, o výměře 6 m2,
11. informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce,
12. Zprávu o bezpečnostní situaci obce Zastávka za rok 2020.
III. ZO ukládá:
1. starostovi obce realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby „Přístavba učeben
v DDM Zastávka“, včetně schválení zadávací dokumentace, stanovení příslušných
komisí a odpovědných osob a dalších administrativních kroků spojených s výběrem
zhotovitele,
2. starostovi obce zveřejnit významné části Zprávy o bezpečnostní situaci obce Zastávka
za rok 2020 v Zastáveckém zpravodaji.
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