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13. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
10.11.2015 (9/2015) 
 
 

 
 
Přítomni: Vendolský Leoš     
  Penias Marián          

Houdková Vilma 
  Penias Josef    

Frodl Miroslav    
Vendolská Alena  Zapisovatel: Vendolská Alena 
Frodl Dušan   Ověřovatelé: Houdková Vilma 

  Gregor Pavel     Gregor Pavel 
  Kovařík Petr 
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1. Pozemky 
 Prodej 
 2129/20 část – pan Pietropaolo – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku poměrem 8 

hlasů pro, 1 se zdržel za podmínek odsouhlasení GP a zřízení věcného břemene – práva stezky a cesty. 
 
2.  Ostatní 
 Smlouva OPŽP č.15247374 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo znění smlouvy poměrem 8 hlasů pro, 1 se 

zdržel. 
  
 Dohoda mezi obcí Stašov a Rybářství Litomyšl s.r.o. o vzájemném strpění komunikace a stavby na ní na p.č. 

3356 – zastupitelstvo předá návrh dohody k odsouhlasení právnímu zástupci obce a projedná na příští schůzi 
zastupitelstva. 

  
 Předvánoční posezení s důchodci – zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo konání předvánoční besídky dne 

28.11.2015 a částku 8-9 tis.Kč na zajištění akce poměrem 9 hlasů pro. 
  
 Poplatky pro rok 2016: 
 Komunální odpad: sleva ve výši 100,-Kč na poplatníka s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990 Sb. o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši slevy z poplatku 
za komunální odpad poměrem 9 hlasů pro. 

 
 Pitná voda: poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2014. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši 

poplatku za 1 kubický metr pitné vody poměrem 9 hlasů pro následovně: 
 28,-Kč  za 1m3 osoba bez TP v obci a podnikatelské subjekty 
 28,-Kč  za 1m3 osoba s pobytem v obci  dle §10b zákona 565/1990 Sb. (obec poskytne slevu ve výši 10,-Kč 

za 1m3 do odběru 40 m3 za osobu a rok, nad tuto spotřebu platí cena 28,-Kč za 1m3) 
 
 Psi: poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 (50,-Kč 1.pes, 75,-Kč 2. a další pes) – zastupitelstvo 

obce Stašov schválilo výši poplatku poměrem 9 hlasů pro. 
 
 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 31.12.2015 
inventuru majetku a závazků obce. Byl schválen plán inventarizace na rok 2015 poměrem 8 hlasů pro, jeden 
se zdržel. 

 
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Vendolská Alena 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 
   Houdková Vilma   Gregor Pavel 


