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14. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
18.12.2020 (6/2020)  
 
 

 
Přítomni: Penias Josef   Omluveni: Frodl Miroslav   
  Penias Marián           

Vendolský Leoš      
Houdková Vilma   
Mauerová Milada 
Frodl Dušan    Zapisovatel: Vendolská Alena 
Vendolská Alena      

  Kovařík Petr   Ověřovatelé: Houdková Vilma   
      Kovařík Petr 

 
        

 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 
 

1. Žádosti: p. Bryksa – dopravní bezpečnost v obci – zastupitelstvo obce Stašov žádost projednalo a 
podnikne náležité kroky v oblasti zlepšení bezpečnosti 
 

2. Pozemky: 
Záměr prodeje:  
Rozdělení parcely p.č. 3093 na max. 2.000 m2 pro další prodej – určeno pro stavbu 
Podmínky: kauce 50.000,- Kč vratná za podmínky dokončení hrubé stavby do 2 let, předkupní právo pro 
obec za původní kupní cenu. 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje pro manžele Frodlovi poměrem 7 hlasů pro, 1 se 
zdržel,    pro Vávrová T. poměrem 8 hlasů pro. 
Zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje pro p. Obr V. poměrem 4 proti, 4 se zdrželi. 
 

p. Sýkora 3392/1 část – uvedený pozemek je dlouhodobě pronajatý a nelze jej v tuto chvíli prodat 
 

Pronájem: 
pí. Jandová p.č. 3440 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr pronájmu poměrem 5 hlasů proti, 
3 se zdrželi 

 
3. Strategický plán obce Stašov pro období 2012-2030 

Zastupitelstvo obce Stašov Strategický plán obce Stašov schválilo poměrem 8 hlasů pro. 
 

4. Rozpočet pro rok 2021: 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočet obce pro rok 2021 poměrem 8 hlasů pro 
 

5. Rozpočtové opatření č.4: 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č 4 poměrem 8 hlasů pro 
 

6. Vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo vyhlášku č.1/2020 poměrem 8 hlasů pro. 
 

7. Zastupitelstvo obce Stašov bere na vědomí zápisy z finančního a kontrolního výboru 
 

8. Poplatky pro rok 2021 
 

Komunální odpad: poplatek 792,-Kč, sleva ve výši 100,-Kč na poplatníka s pobytem v obci dle § 10 B 
zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schválilo 
výši slevy z poplatku poměrem 8 hlasů pro.  
 
Pitná voda:  

 40,-Kč za 1m3 osoba bez pobytu v obci dle §10 b zákona 565/1990Sb a podnikatelské subjekty 
 40,-Kč za 1m3 osoba s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb (obec poskytne slevu ve výši 20,- Kč 

za 1m3 do 20m3 za osobu - půlročního odběru, nad tuto spotřebu platí cena ve výši 40,-Kč za 1m3) 
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Psi – poplatek zůstává ve stejné výši (50,-Kč 1. pes, 75,-Kč 2. a další pes)  
 
 

9. 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 31.12.2020 inventuru majetku a závazků obce. Plán inventarizace na rok 2020 schválen 
zastupitelstvem obce poměrem 8 hlasů pro. 

 
10. Ostatní: zastupitelstvo obce Stašov schválilo realizaci projektu na zázemí hřiště p. Peniasem J. 

poměrem 8 hlasů pro. 
 
 

 
 
 

 
Zapisovatel: ……………………………  
   Vendolská Alena  
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 
      Houdková Vilma     Kovařík Petr 


