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9. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 10.02.2020 
(1/2020)  
 
 

 

Přítomni: Penias Josef   Omluveni:    
  Penias Marián           

Vendolský Leoš      
Houdková Vilma   

Mauerová Milada 
Frodl Dušan    Zapisovatel: Vendolská Alena 

Vendolská Alena      

  Frodl Miroslav     Ověřovatelé: Frodl Miroslav   
Kovařík Petr      Houdková Vilma 

        
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 

 

1. Žádosti 
Sportovní klub Rohozná – žádost o finanční výpomoc. Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo finanční 

výpomoc poměrem 7 hlasů proti, 2 se zdrželi. 
 

2. Pozemky – prodej:  

p. Borecký p.č.67/2 dle GP 380-12/2020 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku dle GP 
poměrem 8 hlasů pro, 1 proti 

m.Skálovi – část p.č. 2129/86 dle GP 379-396/2019 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej 
pozemku dle GP poměrem 9 hlasů pro, za podmínky zřízení smluvního věcného břemene pro obecní 

vodovod. 

Záměr prodeje: 
Agronea a.s. st.p.č. 208, p.č. 356, 3046, 3047, 3058/2, 3058/3, 3213, 3406, 3426 a 3460 o celkové 

výměře 18.632 m2.  Zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo poměrem  8 hlasů pro, 1 hlas 
se zdržel. 

 

3. Ostatní: 
Obecní byty – pravidelné zvyšování nájmu o roční inflaci formou dodatku smlouvy. Zastupitelstvo obce 

Stašov schválilo navyšování nájmů touto formou poměrem 9 hlasů pro. 

 
Smlouva s firmou Inprojects – příprava žádosti o dotaci z MMR – víceúčelové hřiště. Zastupitelstvo obce 

Stašov schválilo smlouvu poměrem 9 hlasů pro. 
 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu obecních prostor na č.p. 6 poměrem 7 hlasů pro, 2 
se zdrželi 

 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podání žádosti v rámci dotačního titulu 117D8210H – Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z podprogramu 117D8210H „Podpora obnovy a 

rozvoje venkova“ z MMR na akci „Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Stašova“ a pověřuje starostu 
obce pana Vendolského všemi procesními úkony s podáním žádosti spojenými. Žádost byla schválena 

poměrem 9 hlasů pro. 

 
 

 
 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Vendolská Alena  

 
 

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

      Frodl Miroslav     Houdková Vilma 


