
Strana 1 (celkem 2) 

22. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
15.11.2016 (8/2016)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Omluven: Frodl Miroslav    

  Penias Marián       
Houdková Vilemína     

Vendolská Alena         
Kovařík Petr   Zapisovatel: Vendolská Alena 

  Gregor Pavel   Ověřovatelé: Penias Marián   
Vendolský Leoš     Frodl Dušan 

Frodl Dušan 

 
      

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

 
 
 

1. Pozemky 
Záměr prodeje 

Prodej pozemků p.č. 305, 306, 303/1 a 303/2 zrušen z důvodu odstoupení od žádosti ze strany žadatele 

 
Část p.č.3426, bude vypracován GP - zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů 

pro 
p.č. 103/6, 103/3 a 103/4 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro 

 

2. Návrh rozpočtu pro rok 2017 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo návrh rozpočtu poměrem 8 hlasů 
pro. 

 
3. Zastupitelstvo obce Stašov odvolalo členy finančního výboru poměrem 5 hlasů pro. 3 se zdrželi 

 
4. Zastupitelstvo obce Stašov jmenovalo nové členy finančního výboru ve složení: předseda finančního výboru 

pan Gregor Pavel a členové Erika Bukáčková a Alena Vendolská poměrem 5 hlasů pro, 3 se zdrželi. 

 
5.  Rozpočtové opatření č.7 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č.7 poměrem 8 hlasů 

pro. 
 

6. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo opravu zápisu ze dne 27.6.2016 bod 2 – navýšení ceny vodného. Sleva 

pro osoby s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb se navyšuje o 12,-Kč za m3. 
 

7. Poplatky pro rok 2017 
 Komunální odpad sleva ve výši 100,-Kč na poplatníka s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši slevy poměrem 
8 hlasů pro. 

 Pitná voda zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši poplatku za 1m3 poměrem 8 hlasů pro následovně: 

 40,-Kč za 1m3 osoba bez pobytu v obci dle §10b zákona 565/1990Sb a podnikatelské subjekty 
 40,-Kč za 1m3 osoba s pobytem v obci dle §10b zákona 565/1990Sb (obec poskytne slevu ve výši 22,- Kč za 

1m3 do ročního odběru 40m3 za osobu a rok, nad tuto spotřebu platí cena 40,-Kč za 1m3) 
 Psi – poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 (50,-Kč 1.pes, 75,-Kč 2.a další pes) 

  

8. Inventura obecního majetku – ve smyslu zákona 563/1991Sb o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
č.270/2010, přikazuje starosta obce Stašov Leoš Vendolský provést do 31.12.2016 inventuru majetku a 

závazků obce. Byl schválen plán inventarizace na rok 2016 poměrem 8 hlasů pro. 
 

9.  Zastupitelstvo obce Stašov schválilo příspěvek ve výši 500,-Kč pro sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

na prapor okresního sdružení poměrem 8 hlasů pro. 
 

 
 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Vendolská Alena  
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Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 

   Frodl Dušan    Penias Marián 


