VÝPIS USNESENÍ
Z 40. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZASTÁVKA
DNE 23. 2. 2022
I. ZO schvaluje:
a) program jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. 2. 2022,
b) ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 23. 2. 2022 pana Petra Šoupala a paní Annu
Štrofovou,
c) pronájem pozemků parc. č. 708/1, zahrada, o výměře 76 m 2, a parc. č. 708/6, zahrada o výměře 370 m 2
za cenu 5Kč /m2 /1 rok s platností od 1. 3. 2022,
d) pronájem části pozemku parc. č. 1069/1, zahrada, o výměře 8 m 2 za cenu 5Kč /m2 /1 rok s platností od
1. 3. 2022,
e) prodej bytové jednotky č. p./č. jednotky 79/2, způsob využití byt, jednotka vymezená dle zák.č.72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 80,67 m 2, 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, - k jednotce náleží spoluvlastnický podíl ve výši id. 11/100 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. 11/100 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 Kat. úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov pro obec a kat. území Zastávka,
f) poskytnutí individuální dotace pro FKM Kahan, z.s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 2022 ve výši
100 000 Kč na rok 2022,
g) poskytnutí prostor ve sportovním areálu TJ Čechie pro dopolední setkání v rámci oslav 1.máje 2022,
h) 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
1.2.2022 do 31.12.2022 pro potřeby obce,
i) uzavření Smlouvy č.: ZN-001030071965/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Zastávka – Janda:
NN přip. kab. sm.“ na pozemku parc. č. 212/2 v k. ú. Zastávka,
j) uzavření Smlouvy č.: ZN-001030073416/001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Zastávka a společností EG.D, a.s., jejímž předmětem je realizace stavby „Zastávka –
Otoupalík: NN přip. kab. přip.“ na pozemku parc. č. 103/1 v k. ú. Zastávka,
k) uzavření Smlouvy č. BP – 22/020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi
Obcí Zastávka a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemku parcela číslo 828/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace.
II. ZO bere na vědomí:
a) záměr prodeje pozemku parc. č.161/18, ostatní plocha, o výměře 157 m2,
b) záměr prodeje 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 m 2, 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. K jednotce náležející spoluvlastnický podíl
ve výši id. 14/100 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 spoluvlastnický podíl ve výši id. 14/100 na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka. Jednotka s podílem na pozemku je zapsána v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
na LV č. 1038 pro obec a kat. území Zastávka a budova a pozemek jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Kat. úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na LV č. 1037 pro
obec a kat. území Zastávka,
c) rozpočtové opatření č. 1/2022 obce Zastávka,
d) informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce.
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