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20. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 13.9.2016 
(6/2016)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Omluven: Frodl Miroslav    

  Penias Marián     Houdková Vilemína  
Frodl Dušan   Neomluven:        

Gregor Pavel   Zapisovatel: Vendolská Alena, Kovařík Petr 
  Kovařík Petr   Ověřovatelé: Frodl Dušan   

Vendolská Alena    Penias Marián 
Vendolský Leoš 

      

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

 

1. Žádosti 

 Žádost o přidělení obecního bytu v č.p.178 – celkem přijaty 3 písemné žádosti – pan Hlávka Jaroslav, pan 
Hlávka Ondřej, pan Teplý Martin 

 Zastupitelstvo obce Stašov hlasovalo následovně: 
- pro setrvání pana Hlávky Jaroslava poměrem hlasů pro 0, proti 6, 1 se zdržel 

- pro přidělení bytu panu Hlávkovi Ondrovi poměrem hlasů 3 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 
- pro přidělení bytu panu Teplému Martinovi poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi 

Zastupitelstvo obce Stašov odhlasovalo, že nájemní smlouva bude podepsána po splnění podmínek zaplacení 

kauce ve výši 3 měsíčních nájmů a nákupu 50 mq uhlí poměrem 7 hlasů pro. 
Pokud nebude některá z výše uvedených podmínek splněna za strany nájemce, bude byt postoupen 

druhému z žadatelů panu Hlávkovi Ondrovi. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo tento postup poměrem 
7 hlasů pro. 

 

Žádost o finanční příspěvek římskokatolické církve na sadové úpravy na pozemku místního hřbitova, který je 
majetkem obce, v hodnotě 20.000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek poměrem 6 hlasů pro, 1 proti. 
 

Provozování obchodu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pro další období 1 roku úhradu celých 

záloh/plateb elektrické energie poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel. 
 

Žádost sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o příspěvek na nově chystaný prapor okresního sdružení – 
žádost byla odložena, pan Gregor zjistí více informací. 

 
Žádost paní Audyové o zřízení nového stožáru veřejného osvětlení – vybráno solární osvětlení v hodnotě cca 

25.000,-Kč – zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup a instalaci poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel. 

 
2. Pozemky 

Pozemky prodej 
p.č. 308/1 část – p.Pietropaolo – odsouhlasen GP 357-152/2016. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo 

prodej poměrem 7 hlasů pro. 

p.č.3117, 3118 – manželé Streitovi. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro. 
p.č.273 – p.Melišík Miroslav. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro. 

p.č.st.111 – paní Hess. Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej poměrem 7 hlasů pro. 
 

Pozemky – záměr prodeje 
p.č. 3417, 359/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro. 

  

3. Zřízení věcného břemene 
 Žádost fa. Svitavan a.s. o zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. 3181, 3255 – zastupitelstvo 

obce Stašov žádost zamítlo poměrem 3 hlasy pro, 2 se zdrželi, 2 proti. Zastupitelstvo obce Stašov vyzve 
zástupce fa. Svitavan a.s. o podrobnější vysvětlení. 

 

4.  Lesy ČR – dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č. 7/2015 – Bo (pozemek - nájem křížek) 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo dodatek č.1 poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel. 

 
5.  Rozpočtové opatření č.5 

 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.5 poměrem 7 hlasů pro. 
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6. Pronájem obecního majetku – stodoly u Frodlů 
 Zastupitelstvo obce Stašov navrhlo částku za pronájem za 1 kalendářní rok ve výši 10.000,-Kč poměrem 4 

hlasy pro, 2 proti, 1 se zdržel. 
 

7. Předvánoční posezení se seniory se bude konat v termínu 26.11.2016. 

 
8.  Nájemné za hřbitovní místo 

 Zastupitelstvo obce Stašov stanovilo nájemné za hřbitovní místo ve výši 35,- Kč za 1m2 /1rok (poměrem 
hlasů 4 pro, 2 proti, 1 se zdržel. 

 
 

 
 

 

Zapisovatelé: ……………………………   …………………………… 
   Vendolská Alena   Kovařík Petr 

 

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

   Frodl Dušan    Penias Marián 


