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10. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 5.05.2020 
(2/2020)  
 
 

 

Přítomni: Penias Josef   Omluveni:    
  Penias Marián           

Vendolský Leoš      
Houdková Vilma   

Mauerová Milada 
Frodl Dušan    Zapisovatel: Vendolská Alena 

Vendolská Alena      

  Frodl Miroslav     Ověřovatelé: Frodl Dušan   
Kovařík Petr      Mauerová Milada 

        
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 

 

1. Žádosti 
Žádosti o přidělení obecního bytu: paní N.Umlaufová, Š.Stejskalová. Zastupitelstvo obce Stašov žádosti 

převzalo a zaevidovalo. V současnosti obec Stašov nemá žádný volný byt. 
 

Žádosti o finanční příspěvky: 

Zelené Vendolí – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo příspěvek poměrem 7 hlasů proti, 2 pro 
Charita Polička - zastupitelstvo obce Stašov schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč poměrem 7 hlasů pro, 

2 proti 
 

Žádost o přeložení vodovodní přípojky p.M.Švec – Obec Stašov jako provozovatel obecního vodovodu 

souhlasí s přeložením vodovodních přípojek se souhlasem vlastníků dotčených nemovitostí. Před 
dokončením zásypu bude obec Stašov vyzvána žadatelem ke kontrole stavu funkčnosti vodovodních 

přípojek. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo povolení k přeložení poměrem 7 hlasů pro, 2 se zdrželi. 
 

2. Pozemky:  
Záměr prodeje: 

p.M.Švec – p.č. 182/2 – zastupitelstvo obce Stašov – zastupitelstvo obce Stašov se bude žádostí zabývat 

v okamžiku, kdy na p.č. 1686 bude stát nová avizovaná nemovitost 
p.Horák – p.č. 281/1, 282/2, část 2129/22 – zastupitelstvo obce Stašov se již žádostí zabývalo 19.2.2019 

se zamítavým stanoviskem. 
Pí. Hercíková – schválení nového GP č.382-84/2020 a záměr prodeje části p.č. 269/1 – zastupitelstvo 

obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro 

p. Volejníček – p.č. 203/5 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro, 1 
proti 

pí D.Girschelová – pronájem st.p.č.153 - – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu 
poměrem 9 hlasů pro 

Pronájem: 
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 pronájem schválilo poměrem  8 hlasů pro, jeden hlas se 

zdržel. 
 

 
3. Ostatní: 

Řád pohřebiště – schválení dle zákona č 256/2001 Sb - – zastupitelstvo obce Stašov schválilo řád 

pohřebiště poměrem 9 hlasů pro. 
 

Smlouva o pronájmu nebytových prostor č.1/2020 cca 27 m2 p.Vendolský. - – zastupitelstvo obce Stašov 
schválilo smlouvu poměrem 7 hlasů pro, 2 se zdrželi 

 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Vendolská Alena  
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Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 
      Frodl Dušan     Mauerová Milada 


