17. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne
7.6.2012 (5/2012)

Přítomni:

Omluveni:

Frodl Miroslav
Penias Josef
Vendolský Leoš
Pleticha Zdeněk
Jandová Iva
Houdková Vilma

Zapisovatelé:
Ověřovatelé:

Jandová Iva
Frodl Miroslav
Houdková Vilma

Vendolská Alena

Neomluveni:

Špačková Ivana
Němec Josef

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem:

1. Žádosti:
Žádost o koupi obecní sekačky MT7-032 včetně příslušenství – zastupitelstvo prodej schválilo za
minimální cenu 25.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Stašov obdrželo 2 nabídky- paní Jandové a pana Mauera.
Nabídka p. Mauera - 28.100,-Kč za sekačku
Nabídka pí. Jandové - 25.000,-Kč za sekačku + výsadba dřevin v obci v hodnotě 15.000,- Kč
Zastupitelstvo schválilo prodej sekačky p.Mauerovi za cenu 28.100,-Kč. Bude připravena kupní smlouva.
Zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu stavby č. IE-12-2004649/VB/1 s ČEZ Distribuce a.s.
Žádost p. Franze o přehodnocení návrhu asfaltového povrchu komunikace v blízkosti jeho nemovitosti.
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo, že nebude žádat o změnu „Plánu společných zařízení – cestních
sítí“. Oprava zmíněné komunikace ale není prioritou obce Stašov.
Žádost JK Vraník zast. p. Markem Pletichou o umožnění pořádání pouťové zábavy na místním hřišti.
Zastupitelstvo žádost schválilo.
Žádost pí.Houdkové o příspěvek 500,-Kč na pořádání dětského dne, který se bude konat 16.6.2012 na
hřišti.
2. Pozemky:
Pozemky - pronájem
Pí.Jandová – p.č. 223/3, 231, 85, 87/2, 87/1, 86, 80/2, 17, 15, 14, 13, 12, 144/2, 144/1, 167, 161/12,
299/2, 269/1, 338/4 zastupitelstvo obce Stašov záměr pronájmu schválilo.
Pozemky - prodej
manž. Pokorných - p.č.177/2, 2129/10 - zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo s podmínkou, že
kanalizace vedoucí pod uvedenými pozemky zůstane majetkem obce a bude na ni zřízeno věcné
břemeno. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí kupující.
p.Franz - žádost o koupi pozemků p.č. 1630, 1631, 1633, 1604 – zastupitelstvo obce záměr prodeje
schválilo.

Strana 1 (celkem 2)

3. Ostatní
Závěrečný účet obce Stašov a audit za rok 2011 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo závěrečný
účet obce za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2011 a to bez
výhrad.
Audit obce Stašov za rok 2011 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo Zprávu o hospodaření obce
Stašov za rok 2011 bez výhrad.
Stavební dozor pro rekonstrukci obecního úřadu - zastupitelstvo obce Stašov schválilo pana Zdeňka
Pavlíka dle předložené cenové nabídky: doba realizace 18 měsíců, dozor 2x týdně za cenu 188.760,-Kč
bez DPH.
Poplatky v obci – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo správní poplatek ve výši 100,-Kč za změnu
trvalého pobytu.
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo vydání poukázek ve výši 200,-Kč na jedno dítě do 15ti let věku,
s trvalým pobytem v obci na pouťové atrakce. Poukázky bude možno vyzvednout na obecním úřadě
v úřední hodiny.

Zapisovatel:

……………………………
Jandová Iva

Ověřovatelé:

…………………………….
Houdková Vilma

…………………………….
Frodl Miroslav
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