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18. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 14.6.2016 
(4/2016) 
 

 
 

 
Přítomni: Vendolský Leoš   Omluven:    

  Kovařík Petr      

Penias Marián   Neomluven:        
Houdková Vilma  Zapisovatel: Vendolská Alena 

  Penias Josef   Ověřovatelé: Houdková Vilma   
Frodl Miroslav     Penias Marián 

Frodl Dušan     

Gregor Pavel 
Vendolská Alena 

      
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

1. Žádosti 

  
 Hlávka Jaroslav – prodloužení nájmu v obecním bytě – zastupitelstvo bude rozhodovat v této věci v měsíci 

září 
  

 Klub důchodců Stašov – žádost o pronájem sportovního areálu dne 2.7.2016 od 17 do 02 hod. – 

zastupitelstvo obce Stašov s pronájmem souhlasí poměrem 9 hlasů pro. 
  

 Stížnost pana Šimka Jaroslava na: 
 1. rušení nočního klidu – zastupitelstvo bere žádost na vědomí, akce byla ze strany obce povolena, starosta 

vyčká na vyjádření Policie ČR - tam byla stížnost p. Šimkem zaslána  
 2. konání hlučných činností během nedělního klidu – zastupitelstvo navrhlo opětovně informovat občany 

pomocí sms o dodržování vyhlášky č.1/2014. 
 

2.  Pozemky – záměr prodeje 

 
 p.č.273 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro 

 p.č. st. 111 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro 
 p.č. 308/1 část – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro, bude 

odsouhlasen GP 

 p.č. 3117, 3118 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se záměrem prodeje poměrem 9 hlasů pro 
 

3. Rozpočtové opatření č.3 

 

 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.3 poměrem 9 hlasů pro. 
 

3.  Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2015 
  

 – zastupitelstvo obce Stašov bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2015 a schválilo závěrečný účet obce Stašov za rok 2015 včetně účetní závěrky za rok 2015 poměrem 9 

hlasů pro  
  

4.  Státní pozemkový fond – priority pro realizace prvků plánu společných zařízení (polní cesty) – 
zastupitelstvo obce Stašov schválilo/ potvrdilo priority ve stávajícím stavu, kromě priority č.5 polní cesta C33, 

kterou přesunuje do priority č.7 a polní cestu C31 přesunuje do priority č.5 (z priority č.7) poměrem 9 hlasů 

pro. 
 

5. Přijetí dotace od PK na provoz obchodu ve výši 18.000,-Kč  
 

 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo Smlouvu s Pardubickým krajem č. OŽPZ/16/22374 o poskytnutí dotace 
z programu obnovy venkova poměrem 9 hlasů pro. 

 

6. Dotace na odstranění nevyhovující kvality pitné vody III. etapa – zastupitelstvo obce Stašov 

schválilo podání žádosti o dotaci na akci: „Odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov – 
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III.etapa“ a pověřuje  starostu obce Stašov Leoše Vendolského jejím podáním a zastupováním obce ve 

všech úkonech s touto akcí souvisejících poměrem 9 hlasů pro. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo související projekt 28/2016/DSP vypracovaný firmou Beta Projekt s.r.o. 
poměrem 9 hlasů pro. 

 

7. AZASS – zastupitelstvo obce Stašov bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí – svazek obcí 

AZASS za rok 2015 poměrem 9 hlasů pro. 
 

8. AZASS – zastupitelstvo schválilo možné poskytnutí stavebního pozemku p.č.3426 pro stavbu „Dům na půl 
cesty“ Poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. 

 
 

 

Zapisovatel: …………………………… 
   Vendolská Alena 

 
 

 
 

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

   Houdková Vilma   Penias Marián 


