
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

DNE 25. 8. 2021
I. ZO schvaluje:

a) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. 8. 2021,
b) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 25. 8. 2021,
c) prodej pozemku parc. č. 1034/3, zahrada, o výměře 173 m2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady prodeje, 
d) nákup  podílových  listů  fondu  kolektivního  investování  Czech  Real  Estate  Investment  Fund  (ISIN

LI0294389098)  ve  výši  5.000.000  Kč  (slovy:  pět  milionů  korun  českých)  a  dále  schvaluje  nákup
dluhopisů  DRFG  III.  21  -  2021-2024,  5,5  %  (ISIN:  CZ0003531675,  LEI:
315700YKL9KTM9HU8K19)  ve  výši  3.000.000 Kč (slovy:  tři  miliony korun českých)  a  za  tímto
účelem pověřuje starostu obce k uzavření komisionářské smlouvy se společností EFEKTA obchodník s
cennými papíry a.s., prostřednictvím které bude nákup podílových listů a dluhopisů realizován,

e) rozpočtové opatření č. 21/2021 obce Zastávka,
f) nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky č. 4 v domě č. p. 570 mezi obcí Zastávka a bytovým

družstvem Nový Byt, jako pronajímateli, a nájemcem, a pověřuje starostu obce jejím podpisem,
g) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v bytovém domě Stará osada 9  do 31.12.2021,
h) Petra  Pospíšila,  starostu  obce  Zastávka,  jako  zástupce  obce  Zastávka  ve  výboru  společenství

„Společenství vlastníků jednotek Stará osada 79“ a k výkonu této funkce Petr Pospíšila zmocňuje,
i) navýšení limitu pro riziko vichřice/krupobití  z 35 000 000 Kč na 120 000 000 Kč v rámci  pojistné

smlouvy uzavřené mezi obcí Zastávka a pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., a pověřuje starostu obce
podpisem příslušných dokumentů,

j) koupi pozemku parc. č. 212/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 499 m2 a příslušnou kupní
smlouvu mezi prodávajícími a obcí Zastávka jako kupující, a to za cenu 500 Kč / 1m2,

k) investiční  záměr  „Zázemí  k  víceúčelovým  sportovním  plochám  Zastávka“,  který  uplatní  v  rámci
Programu č.  162  52  Regionální  sportovní  infrastruktura  2020-2024,  Národní  sportovní  agentury –
Specifická  výzva 11/2021 –  Regiony 2021 a  financování  výstavby objektu  zázemí k víceúčelovým
sportovním plochám v majetku obce Zastávka prostřednictvím rozpočtu obce Zastávka,

l) na základě předložené cenové nabídky smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou VHS plus, spol. s r.
o.,  jejímž  předmětem  je  realizace  díla  „Zastávka,  ul.  Kopečky  –  dešťová  kanalizace“  za  cenu
521.129,76 Kč a pověřilo starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo,

m) přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Zastávka
pro rok 2021 mezi obcí a společností KTS Ekologie s. r. o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

n) pověření starosty obce, aby v rámci hodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce asfaltových povrchů -
Zastávka“  plnil  povinnosti  zadavatele  této  veřejné  zakázky – Obce Zastávka,  zejména pak  aby na
základě  doporučení  hodnotící  komise  rozhodl  o  výběru  dodavatele,  o  schválení  smlouvy o  dílo  a
následně, aby smlouvu podepsal,

o) výběr dodavatele na nákup malého užitkového automobilu od společnosti Piaggio Commerzial, kterým
je společnost ITEC CZECH spol. s r. o.,

p) kupní  smlouvu  mezi  Obcí  Zastávka  jako  kupujícím a  společností  ITEC CZECH spol.  s r.  o.  jako
prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka automobilu Porter NP6 model SW_TIPP_265_SR_220 za
dohodnutou cenu ve výši 514 430 Kč (bez DPH).

II. ZO bere na vědomí:
a) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 174/1, ostatní plocha, o výměře 80 m2,
b) rozpočtové opatření č. 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021 obce Zastávka,
c) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
d) informace starosty 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)

e) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá:
a) starostovi obce a finančnímu výboru začlenit do rozpočtu na rok 2021 i do návrhu rozpočtu na rok 2022

zvýšené náklady plynoucí z posílení separace odpadů,



b) starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o průběhu a výsledcích veřejné zakázky „Rekonstrukce
asfaltových povrchů – Zastávka“.


