
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

DNE 7. 7. 2021
I. ZO schvaluje:

a) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 7. 7. 2021,
b) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 7. 7. 2021,
c) výběr  dodavatele  Izolservis,  spol.  s r.o.,  sídlem  Srbská  2741/53,  Královo  Pole,  612  00  Brno,  IČ:

44016832 a pořadí nabídek dle Písemné zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. 7. 2021 pro veřejnou
zakázku s názvem „Přístavba učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka“,

d) smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a dodavatelem Izolservis, spol. s r.o., se sídlem Srbská 2741/53,
Královo Pole,  612 00 Brno, IČ: 44016832 a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem,

e) pronájem části pozemku parc. č. 196/1, zahrada, o výměře 74 m2  za cenu 5 Kč / 1 m2 / 1 rok,
f) pronájem části pozemku parc. č. 1069/1, zahrada, o výměře 20 m2 za cenu 5 Kč / 1 m2 / 1 rok,
g) prodej pozemku parc. č. 1129/36, trvalý travní porost, o výměře 211 m2  za cenu 150Kč/m2  a náklady

prodeje, 
h) prodej pozemku parc. č. 82/2, zahrada, o výměře 184 m2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady prodeje,
i) prodej pozemku parc. č. 1003/11, zahrada, o výměře 132 m2  za cenu 150 Kč/m2a náklady prodeje,
j) prodej pozemku parc. č. 78/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 za cenu 500Kč/m2 a náklady

prodeje,
k) prodej pozemku parc. č. 123/36, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m 2 paní za cenu 300Kč/m2 a

náklady prodeje,
l) prodej pozemku parc. č. 123/37, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2  paní za cenu 300Kč/m2a

náklady prodeje,
m) prodej části pozemků parc. č. 759/1 (trvalý travnatý porost) a parc.č. 761/4 (ostatní plocha) společnosti

AXIMA za cenu 1 500 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě kupní,
n) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-21/066 mezi

obcí Zastávka a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je bezúplatný
převod pozemku parc. č. 570/1, ostatní plocha, o výměře 174 m2, a pověřuje starostu obce podpisem
této smlouvy,

o) prodej  bytové  jednotky  569/6,  způsob  využití  byt,  jednotka  vymezená  dle  zák.  č.  72/1994  Sb.,  o
vlastnictví bytů, o velikosti 62,87 m2, nacházející se a vymezená v 3.  nadzemním podlaží v budově
Zastávka, č. p. 569

p) pojistnou smlouvu č.C550002033 uzavřenou s pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., jejímž předmětem
je  stavebně  montážní  pojištění  na  budované  dílo  „Přístavba  učeben  a  školícího  střediska  k DDM
Zastávka“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

q) smlouvu o dílo  mezi  obcí  Zastávka  a  Regionální  rozvojovou agenturou Východní  Moravy,  jejímž
předmětem je zpracování žádosti o dotaci včetně potřebných příloh na realizaci akce Snížení světelného
znečištění a energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Zastávka, v lokalitách podél páteřních
komunikací (státních a krajských) a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

r) smlouvu o výpůjčce movité věci mezi Mikroregionem Kahan jako půjčitelem a Obcí Zastávka jako
vypůjčitelem,  jejímž  předmětem  je  zapůjčení  nádob  na  podporu  separovaného  odpadu  a  pověřuje
starostu obce jejím podpisem,

s) na základě předložené cenové nabídky smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou Soukup Miloš s. r.
o.,  jejímž předmětem je realizace díla  „Zastávka – chodník na ulici  Lípová“  podél  rekonstruované
krajské silnice,

t) smlouvu  o  využití  obecního  systému  odpadového  hospodářství  a  zajištění  zpětného  odběru
elektrozařízení mezi obcí Zastávka, jako místem zpětného odběru, a společností Elektrowin a. s., jako
provozovatelem kolektivního systému, která nahrazuje smlouvu ze dne 14. 11. 2011 a přizpůsobuje
smlouvu nové odpadové legislativě a pověřuje starostu jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
a) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
b) 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, …),



c) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1034, zahrada, o výměře (celková) 937 m2,
d) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá:
a) starostovi obce činit veškeré úkony, které plynou z výběrového řízení na přístavbu učeben a školícího

střediska k DDM, Zastávka (řešení případných námitek, podpis smlouvy, předání staveniště apod.)


