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14. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 8.12.2015 
(10/2015) 
 
 

 
 
Přítomni: Vendolský Leoš   Omluveni: Frodl Miroslav  
  Penias Marián     Gregor Pavel       

Houdková Vilma  Neomluven: Frodl Dušan 
  Penias Josef    

Vendolská Alena  Zapisovatel: Vendolská Alena 
Kovařík Petr   Ověřovatelé: Kovařík Petr 

        Penias Marián 
   
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1. Rozpočet obce pro rok 2016 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočet obce Stašov pro rok 2016 

poměrem 6 hlasů pro. 
 
2.  Vyhláška č.3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo a vydalo obecně závaznou 
vyhlášku obce Stašov č.3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů poměrem hlasů 6 hlasů pro. 

 
3.  Ostatní 
 Faktura od firmy Švanda Prima s.r.o. za opravu střechy na obecním nájemním domě č.p.178 č.1560100056 

– zastupitelstvo obce Stašov schválilo fakturu poměrem 6 hlasů pro. 
 
 Dohoda mezi obcí Stašov a Rybářství Litomyšl s.r.o. o vzájemném strpění komunikace na stavbě hráze 

Rybářství Litomyšl s.r.o. na p.č. 3356 a naopak – zastupitelstvo obce Stašov schválilo podpis dohody 
poměrem 6 hlasů pro. 

 
 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – odborná příprava JSDH Stašov. Zastupitelstvo obce 

Stašov schválilo podpis smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9.600,- Kč poměrem 6 
hlasů pro. 

 
 Rozpočtové opatření č.6 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.6. poměrem 6 hlasů 

pro. 
 
 Výroční zpráva za rok 2014 dle §18 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 

znění – zastupitelstvo obce Stašov výroční zprávu schválilo poměrem 6 hlasů pro. 
 
 Žádost o poskytnutí prostor na OÚ pro umístění skládacího stolu na stolní tenis – SDH Stašov – 

zastupitelstvo obce Stašov žádost zamítlo z důvodu nedostatku vyhovujících prostor poměrem 6 hlasů proti. 
 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo poskytnutí prostor obecního úřadu – 1. patro (cvičebna s kuchyňkou) 

pro pořádání následujících akcí: 
 23.1.2016 Výroční valná hromada SDH Stašov 
 30.1.2016 Zeliáda 
 Poměrem 6 hlasů pro. 
  
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Vendolská Alena 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 
   Kovařík Petr    Penias Marián 


