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5. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 20.6.2019 
(3/2019)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef       

  Penias Marián      
Vendolský Leoš      

Houdková Vilma   
Kovařík Petr   Zapisovatel: Vendolská Alena 

  Vendolská Alena  Ověřovatelé: Houdková Vilma     
Frodl Miroslav       Kovařík Petr 

Mauerová Milada 

Frodl Dušan 
      

 
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 
 

 

1. Žádosti: 

pí. Pavlíková Karolína – žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 178 a žádost o trvalý pobyt 
– zastupitelstvo obce Stašov schválilo obě žádosti poměrem 9 hlasů pro.  

 
2. Pozemky – záměr prodeje:  

Manželé Skálovi č.p. 119 – pozemky část p. 2129/20 a část p. 299/2 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje části 2129/20 (32m2 u nemovitosti č.p.119) 
poměrem 9 hlasů pro, a nechválilo záměr prodeje části 299/2 a 2129/20 poměrem 9 hlasů proti 

Pí Houdková Hana č.p.22 – pozemky část p. 2129/5, část p. 3094/1 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje části pozemků 2129/5, 3094/1 poměrem 8 hlasů pro, 

jeden se zdržel 
Manželé Krejčí č.p.154 – pozemek p.č. 3388 

Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pozemku 3388 poměrem 7 hlasů proti, 2 se zdrželi 

  
3. Závěrečný účet obce Stašov za rok 2018: 

Zastupitelstvo obce Stašov souhlasí s celoročním hospodařením obce Stašov a schvaluje závěrečný účet 
obce Stašov za rok 2018 bez výhrad poměrem 9 hlasů pro.  

 

Účetní závěrka za rok 2018: 
Zastupitelstvo obce Stašov souhlasí s účetní závěrkou obce Stašov za rok 2018 bez výhrad a schvaluje ji 

poměrem 9 hlasů pro. 
 

4. Ostatní: 
Správa a údržba silnic: smlouva na opravu silnic – SMDL-12/1171/HOČ/87/2019 – Zastupitelstvo 

obce Stašov schválilo výše uvedenou smlouvu poměrem 9 hlasů pro 

 
Mikroregion Poličsko: převzetí komunální techniky – pila Stihl MS-251 – Zastupitelstvo obce Stašov 

projednalo a schválilo návrh převzetí motorové pily do majetku obce poměrem 9 hlasů pro. 
 

MAS: Zastupitelstvo obce Stašov projednalo a schválilo návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

– tabule na hřbitově do majetku obce. 
 

AZASS: Zastupitelstvo obce Stašov bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku  obcí AZASS za 
rok 2018 

 

Mikroregion Poličsko: Zastupitelstvo obce Stašov bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou 
o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2018. 

  
5. Schválení dotací: 

Pardubický kraj: Zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu o poskytnutí dotace č.OŽPZ/19/22844 
„Oprava bytových jednotek č.p.178-III.etapa“ ve výši 160.000,-Kč (fasáda domu č.p.178) poměrem 

9 hlasů pro. 
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Pardubický kraj: zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu o poskytnutí dotace č.OŽPZ/19/23066 
„podpora a vybavenost obecní prodejny Stašov“ ve výši 34.409,-Kč (provoz obchodu) poměrem 9 hlasů 

pro. 
 

6. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo odprodej obecního majetku – komunální techniky – sekačka Viking 

MB6RH obálkovou metodou poměrem 9 hlasů pro – specifikace bude vyvěšena. 
 

Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského k jednání s Agroneou a.s. Polička 
o opravách obecních komunikací, které využívá. 

 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo montáž zpomalovacích retardérů na obecní komunikaci – „U Kalinů“ 

 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č. 3 
 

 
 

 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Vendolská Alena  
 

   
 

Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 

   Houdková Vilma          Kovařík Petr 


