1. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 13.11.2018
(5/2018)

Přítomni:

Penias Josef
Penias Marián
Vendolský Leoš
Houdková Vilma
Frodl Miroslav
Frodl Dušan

Omluveni:

Vendolská Alena
Kovařík Petr
Mauerová Milada

Zapisovatel:

Penias Marián

Ověřovatelé:

Penias Josef
Houdková Vilma

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem:

1. Žádosti
p. Houdek Petr – žádost o přípojku pitné vody – zastupitelstvo obce schválilo poměrem 6 hlasů pro
prodloužení hlavního vodovodního řadu, směrem k p. Houdkovi a p. Bryksovi. Napojení na hlavní
vodovodní řad si hradí žadatel s tím, že hlavní uzavírací ventil vodovodní přípojky bude darován obci.
2. Pozemky:
Pronájem:
Paní Herciková – p.č. 269/2, st.p.č. 291 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem poměrem 5
hlasů pro, 1 proti.
Směna pozemků:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků p.č. 2192/2 za 3352/4 (Lesy ČR)
3. Návrh rozpočtu 2019 - Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2019 poměrem 6 hlasů
pro
4. Ostatní:
Stavební úřad v Poličce – stanovení určeného zástupce obce dle stavebního zákona –
navržen pan Penias Marián, zastupitelstvo schválilo pana Peniase poměrem 5 hlasů pro, sám se zdržel
AZASS - stanovení určeného zástupce obce – navržena paní Houdková Vilemína, zastupitelstvo
schválilo paní Houdkovou poměrem 6 hlasů pro
MAS - stanovení určeného zástupce obce – navržen pan Petr Kovařík, zastupitelstvo schválilo pana
Kovaříka poměrem 6 hlasů pro
Předvánoční posezení s důchodci – zastupitelstvo obce schválilo konání besídky a částku 8.000Kč na
zajištění akce poměrem 6 hlasů pro
Mikulášská besídka – zastupitelstvo obce schválilo konání besídky na místním sportovišti –
organizátor SDH. Zastupitelstvo schválilo mikulášský balíček v hodnotě 100,-Kč na dítě do 10ti let
s trvalým pobytem v obci a 1000,-Kč na mikulášské občerstvení. Vše bude nakoupeno v místním
obchodě.
Inventura obecního majetku – ve smyslu zákona 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010, přikazuje starosta obce Stašov Leoš Vendolský provést do
31.12.2018 inventuru majetku a závazků obce. Plán inventarizace na rok 2018.
Poplatky pro rok 2019

Komunální odpad: sleva ve výši 100,-Kč na poplatníka s pobytem v obci dle § 10 B zákona 565/1990
Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schválilo výši slevy
z poplatku poměrem 6 hlasů pro.
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Pitná voda: podmínky a poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2018.
40,-Kč za 1m3 osoba bez pobytu v obci dle §10 b zákona 565/1990Sb a podnikatelské subjekty
40,-Kč za 1m3 osoba s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb (obec poskytne slevu ve výši 22,Kč za 1m3 do ročního odběru 40m3 za osobu a rok, nad tuto spotřebu platí cena 40,-Kč za 1m 3)
Psi – poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 (50,-Kč 1.pes, 75,-Kč 2.a další pes)
Pomník obětem 1. Světové války:
Příjemce dotace Obec Stašov souhlasí s věcnými, finančními a časovými parametry stanovenými
v registračním listu dotace 107D191001927 Stašov – oprava pomníku obětem 1. Světové války.
Současně souhlasí s Pokyny k zadání na výše uvedenou dotaci. Žádá o vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Rozpočtové opatření č. 5 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření poměrem 6 hlasů pro.
Čekárny obce – zastupitelstvo obce schválilo typ čekárny f. Urbania poměrem 6 hlasů pro

Zapisovatel:

……………………………
Penias Marián

Ověřovatelé:

…………………………….
Houdková Vilma

…………………………….
Penias Josef
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