
16. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 29.3.2016 
(2/2016) 
 
 

 
Přítomni: Vendolský Leoš   Omluven: Gregor Pavel   
  Kovařík Petr     Vendolská Alena 

Penias Marián   Neomluven:        
Houdková Vilma  Zapisovatel: Penias Marián  

  Penias Josef   Ověřovatelé: Frodl Miroslav   
Frodl Miroslav     Kovařík Petr 
Frodl Dušan     
      

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

1. Rozpočtové opatření č.1 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.1 poměrem 7 hlasů pro. 
 

2.  Hospodářský výsledek 2015 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo hospodářský výsledek roku 2015 poměrem 7 hlasů pro. 
 

3.  Výroční zpráva za rok 2015 
 Zastupitelstvo obce Stašov bere na vědomí výroční zprávu za rok 2015 
  

4.  Ostatní 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podání žádosti o dotaci na opravu sakrálních památek v katastru obce 

Stašov a pověřuje starostu obce pana Leoše Vendolského jejím podáním a zastupováním obce v dalších 
úkonech poměrem 7 hlasů pro. 

 

 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podání žádosti o dotaci na odstranění nevyhovující kvality pitné vody 
v obci Stašov – Etapa III. a pověřuje starostu obce pana Leoše Vendolského jejím podáním a zastupováním 
obce v dalších úkonech poměrem 7 hlasů pro. 

 

 Fotbalový klub Stašov – žádost o poskytnutí prostor obecního hřiště pro pořádání akce čarodějnic 
a zapůjčení obecní pípy – zastupitelstvo obce Stašov bere žádost na vědomí. 

 

 Žádost Oblastní charity Polička o finanční prostředky na zajištění sociálních služeb pro rok 2016 ve výši 
10.000,- Kč. 

 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč poměrem 7 hlasů pro. 
 

 Poplatek za rozesílání SMS občanům pro podnikatelské subjekty ve výši 100,- Kč. Zastupitelstvo obce Stašov 
schválilo poplatek poměrem 7 hlasů pro. 

 

 Volný pohyb zvířat, hlavně psů, v obci Stašov. Zastupitelstvo obce Stašov se dohodlo o zaslání informativní 
SMS občanům o zajištění dozoru nad domácími zvířaty. Pokud nedojde ke zlepšení situace, bude stav řešen 
vyhláškou o volném pohybu zvířat, a navýšením poplatku za psy tak, aby byly pokryty náklady na odstranění 
exkrementů.  

 

 Společnost Agronea byla upozorněna starostou obce Stašov na znečištěnou silnici směrem na Jedlovou. 
V případě, že nebude provedena náprava stávajícího stavu, bude věc předána kompetentním orgánům. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 3.000.000 Kč na 
financování „Investiční akce a opravy v r. 2016 (komunikace, veřejné osvětlení, sakrální památky) a splacení 
zůstatku úvěru č. 0376485499 se splatností do 31.5.2022 a zajištěného budoucími příjmy obce. 

 
 
 
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Penias Marián 
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 
   Frodl Miroslav    Kovařík Petr 

Strana 1 (celkem 1) 


