
Výpisy z usnesení z jednání zastupitelstva

DNE 6. 10. 2021
I. ZO schvaluje:

a) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 6. 10. 2021,
b) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 6. 10. 2021, 
c) poskytnutí  individuální  dotace  pro  Klub  absolventů  Gymnázia  v Zastávce,  z.  s.  z rozpočtu  obce

Zastávka v roce 2021 ve výši 16 000 Kč na rok 2021,
d) po projednání a v souladu s §84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, systém spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se
zakládá na aktuálně platných Pravidlech financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta
2021-2022.  Příslib  spolufinancování  pro  rok  2022 se  týká  následujících  poskytovatelů  sociálních
služeb:
Penzion pro důchodce Rosice,  pečovatelská služba,  identifikátor  5072219, přepočtený úvazek 0,66,
předpokládaná výše spolufinancování 94 090 Kč, 
Středisko  rané  péče  SPRP  Brno,  raná  péče,  identifikátor  4123958,  přepočtený  úvazek  0,09,
předpokládaná výše spolufinancování 13 440 Kč,
Práh  jižní  Morava,  z.  ú.,  sociální  rehabilitace,  identifikátor  7587852,  přepočetný  úvazek  0,2,
předpokládaná výše spolufinancování 23 501 Kč,
Slezská  diakonie,  raná  péče,  identifikátor  9734991,  přepočtený  úvazek  0,04,  předpokládaná  výše
spolufinancování 5 973, Kč,
IQ Roma servis, o. s., terénní programy, identifikátor 96848779, přepočtený úvazek 0,2, předpokládaná
výše spolufinancování 24 970 Kč,
IQ Roma servis, o. s., sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor 7557383, přepočtený
úvazek 0,2, předpokládaná výše spolufinancování 31 215 Kč,
Diecézní  charita  Brno  –  Oblastní  charita  Rajhrad,  odlehčovací  služby,  identifikátor  4574664,
přepočtený úvazek 0,08, předpokládaná výše spolufinancování 2 510 Kč.

e) postup starosty obce  v rámci  plnění  úkolů zadavatele výběrového řízení  „Rekonstrukce  asfaltových
povrchů – Zastávka“ a výběr zhotovitele SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na Láně 708, 664 11 Zbýšov, IČ:
29351511 a příslušnou smlouvu o dílo,

f) Příkazní smlouvu mezi Obcí Zastávka jako příkazcem a Regionální rozvojovou agenturou Východní
Moravy jako příkazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí poradenských, analytických a konzultačních
služeb při zpracování žádosti o podporu k projektu zaměřeného na „Rozvoj infrastruktury v Základní a
Mateřské  škole  T.  G.  Masaryka  Zastávka“,  který  bude  předložen  do  Integrovaného  regionálního
operačního programu“,

g) přijetí dotace na malou komunální techniku od Energoregionu 2020 ve výši 72 000 Kč,
h) prodej  bytové  jednotky  č.  p.  /č.  jednotky  79/3,  způsob  využití  byt,  jednotka  vymezená  dle  zák.

č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 105,86 m2, nacházející se a vymezená v 3. nadzemním
podlaží v budově Zastávka, č.p. 79,

i) výběr dodavatele PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560 a pořadí
nabídek dle Písemné zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „I/23 hranice okresu
Třebíč – úsek III a IV (Zastávka u Brna)“,

j) smlouvu o dílo s dodavatelem PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560
a zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace, IČ 70932581, Obec Zastávka, IČ 00488399 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
a) záměr pronájmu pozemku parc. č. 1177/2, ostatní plocha, o výměře 50 m2,
b) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1177/1, ostatní plocha, o výměře 17 m2,
c) rozpočtová opatření č. 22/2021, 23/2021 obce Zastávka,
d) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
e) 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,
…).

III. ZO ukládá:



a) starostovi obce činit veškeré úkony, které plynou z výběru zhotovitele výběrového řízení „Rekonstrukce
asfaltových povrchů – Zastávka“ (podpis smlouvy, předání staveniště, předání podkladů poskytovateli
dotace apod.).


