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21. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 4.5.2022 (2/2022)  
 
 

 
 

Přítomni: Kovařík Petr   Omluveni:   
  Frodl Miroslav      

Mauerová Milada 
Frodl Dušan    Zapisovatel: Vendolská Alena 
Penias Josef     

  Vendolský Leoš   Ověřovatelé: Frodl Dušan  
  Houdková Vilma    Penias Marián 
  Vendolská Alena 

Penias Marián 
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

1. Žádosti: 
Manž.Švecovi  - Žádost o připojení na vodovodní řád – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí s napojením 

na vodovodní řád za následujících podmínek: napojení na vodovod na vlastní náklady, 
darovací smlouva obci na připojovací ventil, splnění podmínek vyplývajících 
z předchozího vydaného rozhodnutí povolujícího kácení stromů, schváleno poměrem 9 
hlasů pro. 

- Žádost o zpevnění komunikace p.č. 3155 (příjezdová komunikace ke stavbě) -
zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se zpevněním komunikace na náklady žadatele, 
schváleno poměrem 9 hlasů pro. 

- Žádost o zrušení nebo přemístění solárního osvětlení - zastupitelstvo obce Stašov 
zamítlo žádost poměrem 9 hlasů proti. 

2. Pozemky: 
Prodej: 
p. Kopecký O. a Bártová D. p.č. 3093/6 – zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo poměrem 8 hlasů 
pro, 1 se zdržel. 
Jašková Pavla – zastupitelstvo obce Stašov schvaluje GP399-062/2022 poměrem 9 hlasů pro pozemek č. 
3093/1 
Agronea a.s. Polička – p.č. 144/2 žádost o doplnění parcely do pachtovní smlouvy  - zastupitelstvo obce 
Stašov schválilo  pronájem poměrem 9 hlasů pro období do konce roku 2022. 
 

Záměr prodeje: 
Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2   - část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo 
obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. 

 

3. Ostatní:  
Rozpočtové opatření č.1/2022 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.1 poměrem 
9 hlasů pro. 
 

Zápis ze schůze finanční komise obce Stašov ze dne 9.2.2022 - zastupitelstvo obce Stašov bere zápis 
komise na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rekonstrukci a výstavbu nového hřiště v hodnotě cca 1.5 mil. 
Poměrem 7 hlasů pro, 2 se zdrželi.  
 
 

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

 
 
Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 
      Frodl Dušan     Penias Marián 


