
Výpisy usnesení z jednání zastupitelstva

15.12.2021

I. ZO schvaluje:
1) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 15. 12. 2021,
2) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2021 pana Ing. Z. S. a Mgr. 

P. P.,
3) prodej pozemku parc. č. 1130/1, zahrada, o výměře 416 m2 panu F.B. za cenu 150

Kč /m2 a náklady prodeje,
4) prodej pozemků parc. č. 1004/4, ostatní plocha, o výměře 35 m2, parc. č. 1003/30,

zahrada, o výměře 185 m2 panu K. a paní D.za cenu 150Kč/m2 a náklady prodeje.,
5) prodej pozemků parc. č. 1034/4, zahrada, o výměře 44 m2, parc. č. 1030/2, zahrada, o

výměře 5 m2 a parc. č. 1034/2, zahrada, o výměře 120 m2 manželům J. za cenu 150
Kč/m2 a náklady prodeje,

6) pronájem pozemku parc. č. 159/2, zahrada, o výměře 232 m2 panu K. a paní B. za
cenu 5 Kč /m2 /1 rok s platností od 1. 1. 2022,

7) ukončení  nájemní  smlouvy č.  NS1/2017 paní  A.H.  na  část  pozemku parc.  č.  986,
zahrada, o výměře 221 m2 ke dni 31. 12. 2021,

8) ukončení nájemní smlouvy č. NS 18/2012 s paní M.K. na pozemek parc. č. 161/18,
zahrada, o výměře 157 m2 ke dni 31. 12. 2021,

9) rozpočtové opatření č. 32/2021 obce Zastávka,
10) rozpočet obce Zastávka na rok 2022,
11) střednědobý výhled rozpočtu obce Zastávka na roky 2023, 2024 a 2025,
12) uzavření  nájemní  smlouvy mezi  obcí  Zastávka  a  paní  N.C.,  jejímž  předmětem je

pronájem bytové jednotky č.  6 v bytovém domě na ulici  Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022,

13) uzavření  nájemní  smlouvy mezi  obcí  Zastávka a  paní  M.H.,  jejímž  předmětem je
pronájem bytové jednotky č.  3 v bytovém domě na ulici  Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka, a to na dobu určitou do 31. 3. 2022, 

14) Dodatek  č.  3  Smlouvy o  zajištění  financování  systému IDS LMK uzavřený  mezi
Jihomoravským krajem a Obcí Zastávka a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

15) prominutí nájemného za pronájem Dělnického domu v roce 2022 u příležitosti konání
společenských akcí (ples, schůze) pro organizace SDH Zastávka, Zahrádkáři Zastávka,
SVČ Rosice, Gymnazijní společnost z. s., Klub absolventů gymnázia v Zastávce, Svaz
tělesně  postižených  Rosice,  Mighty  Shake  Zastávka,  KSČM  Zastávka,  TJ  Čechie
Zastávka, Šachy Zastávka, Klub seniorů Zastávka, Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, oblastní organizace Brno-venkov, Rybáři, Základní škola, Dům dětí a mládeže,
Základní  umělecká  škola,  Gymnázium,  Regionální  informační  centrum,  Obec
Zastávka,

16) přílohu k odpisovému plánu obce Zastávka na rok 2021,
17) Ceník poplatků a služeb na rok 2022,
18) vyhlášení dotačního programu „Individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka na rok

2022“,
19) uzavření  Smlouvy  č.:  ZN-001030071301/001-DURP o  smlouvě  budoucí  o  zřízení

věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka – Žídek, garáž: NN přip. kab..“ na pozemku parc. č. 212/1
v k. ú. Zastávka,

20) uzavření  Smlouvy  č.:  ZN-001030071532/001-DURP o  smlouvě  budoucí  o  zřízení
věcného břemene mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka – Šerák: NN přip.kab.příp.“ na pozemku parc.  č.  86/54
v k.ú. Zastávka.   



II. ZO bere na vědomí:
1) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 199/27, ostatní plocha, o výměře 20 m2 části

pozemku parc. č. 199/1, ostatní plocha, o výměře 30 m2,
2) záměr prodeje pozemku parc. č. 1034/7, zahrada, o výměře 127 m2,
3) záměr prodeje pozemku parc. č. 26/3, zahrada, o výměře 17 m2,
4) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 986, zahrada, o výměře 221 m2,
5) záměr prodeje pozemku parc. č. 1069/35, ostatní plocha, o výměře 53 m2,
6) směnu pozemků parc.  č.  550/2,  orná  půda,  o  výměře  248 m2 ve  vlastnictví  obce

Zastávka  za  pozemek parc.  č.  550/4,  orná  půda,  o  výměře  181 m2 ve  vlastnictví
společnosti LEIS Park Julius s.r.o.,

7) záměr prodeje pozemku parc. č. 550/1, orná půda, o výměře 1 255 m2,
8) záměr směny pozemků parc. č. 199/45, o výměře 2 m2 za pozemek parc. č. 212/9,  

o výměře 5 m2,
9) rozpočtová opatření č. 30/2021, 31/2021 obce Zastávka,
10) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
11) 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, …),

12) informace o činnosti výborů zastupitelstva obce a komisí starosty obce,
13) záměr  prodeje  bytové  jednotka  č.p./č.jednotky  79/1,  způsob  využití  byt,  jednotka

vymezená dle zák.č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 50,91 m2, nacházející
se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v budově Zastávka, č.p. 79, byt. dům, LV č.
1037 postavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Zastávka,  obec Zastávka,   zapsaná na LV č. 1038 v katastru nemovitostí  vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, pro obec a kat.území
Zastávka, a k jednotce náležející spoluvlastnický podíl ve výši id. 7/100 na společných
částech shora uvedené budovy Zastávka, č.p. 79, byt. dům, LV č. 1037 postavené na
pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zastávka, obec
Zastávka,  a tento podíl je zapsaný na LV č. 1037 v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov pro obec a kat.území
Zastávka a spoluvlastnický podíl ve výši id. 7/100 na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná
plocha a nádvoří, na němž stojí budova Zastávka č.p. 79 – bytový dům, LV 1037,
postavená na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, a tento podíl je zapsaný na LV č. 1037
v  katastru  nemovitostí  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Jihomoravský  kraj,  KP
Brno-venkov pro obec a kat.území Zastávka.

III. ZO ukládá:
1) starostovi obce zveřejnit rozpočet obce Zastávka na rok 2022 zákonným způsobem a

v termínu požadovaném platnými právními předpisy,
2) starostovi  obce  zveřejnit  dotační  program  „Individuální  dotace  z rozpočtu  obce

Zastávka na rok 2022“.


