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16. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 29.6.2021 
(2/2021)  
 
 

 

Přítomni: Kovařík Petr   Omluveni: Penias Josef   
  Vendolský Leoš     Penias Marián 

Frodl Miroslav     Vendolská Alena 
Mauerová Milada 

Frodl Dušan    Zapisovatel: Mauerová Milada 
Houdková Vilemína      

      Ověřovatelé: Frodl Dušan   

      Frodl Miroslav 
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 

1. Žádosti:  

Dodatek nájemní smlouvy pro byt č.p.178 – paní Pavlíková – zastupitelstvo obce Stašov schválilo 
prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok poměrem 6 hlasů pro. 

 
2. Pozemky: 

Záměr prodeje:  

Části 2129/5 a 3094/1 – pí. Houdová Hana – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje 
poměrem 6 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo 

následně schválí. 
St.p.č.74, část 169 a část 167 – p.Pechanec Ondřej - – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr 

prodeje poměrem 6 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který 

zastupitelstvo následně schválí. Prodej bude schválen za podmínek obce Stašov pro prodej stavebních 
pozemků. Vratná kauce 50.000,-Kč za dodržen hrubé stavby do dvou let, předkupní právo pro obec za 

původní kupní cenu. 
p.č. 3094/1 část p.Popelka Luboš - – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 6 

hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně schválí. 

 
3. Ostatní – smlouvy: 

Závěrečný účet obce Stašov za rok 2020 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo závěrečný účet obce 
s výhradou poměrem 6 hlasů pro a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Stavy na účtech 192, 194 a 905 budou účetně 
opraveny do 31.12.2021. Provede účetní obce. 

 

Účetní závěrka za rok 2020 
Zastupitelstvo obce Stašov souhlasí s účetní závěrkou za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Stašov za rok 2020 bez výhrad a schvaluje ji poměrem 6 hlasů 
pro.  

 

Rozpočtové opatření č.2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.2 poměrem 6 
hlasů pro. 

 
Smlouva OŽPZ/21/72326, pro podporu a vybavenost obecní prodejny – zastupitelstvo obce 

Stašov smlouvu schválilo poměrem 6 hlasů pro. 
 

Závěrečný účet AZASS za rok 2020 – zastupitelstvo obce Stašov bere závěrečný účet na vědomí  

 
Závěrečný účet Mikroregion Poličsko za rok 2020– zastupitelstvo obce Stašov bere závěrečný účet 

na vědomí  
 

Žádost NSA – zastupitelstvo obce Stašov schválilo podání žádosti do Národní sportovní agentury pro 

projekt „Novostavba zázemí sportovního areálu obce Stašov, p.č. 167“ včetně spolufinancování projektu 
poměrem 6 hlasů pro. Výzva č. 8/2021 Kabina 2021 programu č. 162 51 Rozvoj místních 

sportovišť a zázemí Národní sportovní agentury a spolufinancování projektu obcí ve výši 20%“  
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Smlouva o dílo UNO SOCIETY s.r.o.  zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu o dílo poměrem 6 

hlasů pro. 

 
Plán rozvoje sportu - zastupitelstvo obce Stašov schválilo plán rozvoje sportu obce Stašov v souladu 

s § 6 odst.2 zákona č. 115/2001 Sb. Poměrem 6 hlasů pro. 
 

 
 

 

 
 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Mauerová Milada  

 
 

 
Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 

      Frodl Dušan     Frodl Miroslav 


