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6. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 5.9.2019 
(4/2019)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Omluveni:  Kovařík Petr    

  Penias Marián         Vendolská Alena  
Vendolský Leoš      

Houdková Vilma   
Mauerová Milada 

Frodl Dušan    Zapisovatel: Mauerová Milada 
  Frodl Miroslav     Ověřovatelé: Frodl Dušan   

      Frodl Miroslav   

 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 

 

1. Pozemky – prodej:  
Manželé Skálovi č.p. 119 – pozemek část 2129/20 (32m2 u nemovitosti č.p.119). Zastupitelstvo obce 

Stašov schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, následně bude schválen geometrický plán. 

Pí Houdková Hana č.p.22 – pozemky část p. 2129/5, část p. 3094/1 Zastupitelstvo obce Stašov 
schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, následně bude schválen geometrický plán.  

Lesy ČR – zastupitelstvo obce souhlasí s kalkulací ceny na směnu pozemků v k.ú. Stašov, týkající se 
p.p.č. 2192/2 resp. 3352/4. Rozdíl v ceně pozemků je 960 Kč ve prospěch LČR. Zastupitelstvo souhlasí 

s tímto doplatkem poměrem 7 hlasů pro. 

 
2. Pozemky – záměr prodeje: 

Frodl Miroslav a Věra – prodej části p.č. 2129/10 (přibližně 42m). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo 
záměr prodeje poměrem 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.  

 

 
3. Ostatní: 

 
Oprava bytových jednotek č.p. 178 (III. etapa) – byla vybrána firma Filipstav s.r.o. Polička 

s částkou 659.282,- Kč. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo s uvedenou firmou smlouvu o dílo č. 
05/2019 poměrem 7 hlasů pro. 

 

ČEZ Distribuce: Zastupitelstvo obce Stašov schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IE-12-2005337/VB/1 Stašov, částečná úprava venk. vedení NN. Zastupitelstvo schválilo uvedenou 

smlouvu poměrem 7 hlasů pro 
 

Rozpočtové opatření č. 4 – zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4 poměrem 7 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. 
 

Schválení dotací: 
 

Pardubický kraj: Zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu o poskytnutí dotace č. OKŘ/19/24840 

„Pořízení zásahových oděvů“ ve výši 18.000,-Kč (hasiči) poměrem 7 hlasů pro. 
 

Mikroregion Poličsko: Veřejnoprávní smlouva – drobná komunální technika – Zastupitelstvo obce 
Stašov schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace poměrem 7 hlasů pro. 

 

 
 

Zapisovatel: ……………………………  
   Mauerová Milada  

 

 
 

Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 
         Frodl Dušan              Frodl Miroslav 


