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22. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 16.6.2022 (3/2022)  
 
 

 
 

Přítomni:     Omluveni: Kovařík Petr  
  Frodl Miroslav      

Mauerová Milada 
Frodl Dušan    Zapisovatel: Vendolská Alena 
Penias Josef     

  Vendolský Leoš   Ověřovatelé: Frodl Miroslav  
  Houdková Vilma    Houdková Vilma 
  Vendolská Alena 

Penias Marián 
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

1. Žádosti: 
p.Bureš  -    žádost o příspěvek na vydání knihy o lázních Bada – zastupitelstvo obce Stašov před 

rozhodnutím požaduje od žadatele další informace a ukázky z připravované knihy 
pí.Pavlíková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodloužení 

nájmu o jeden rok poměrem 8 hlasů pro. 
p. Penias J –  žádost o demontáž a odvoz nefunkčních prvků dětského hřiště u OU. Jedná se o prvky, 

které budou v rámci rekonstrukce hřiště nahrazeny novými. Zastupitelstvo obce Stašov 
žádost poměrem 7 hlasů, pro, jeden se zdrže schválilo. 

 
2. Pozemky: 

Prodej: 
Bytové družstvo Svitavy – st.p.č. 139/5 – 13m2   - část pod bytovým domem č.p.230 – zastupitelstvo 
obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro. 
 

Záměr prodeje: 
p.č. 204 – 414m2 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje poměrem 8 hlasů proti neschválilo.  

 

3. Ostatní:  
Závěrečný účet obce za rok 2021 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo závěrečný účet obce poměrem 
8 hlasů pro. 
Účetní závěrka za rok 2021 – zastupitelstvo obce Stašov souhlasí s účetní závěrkou za rok 2021 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stašov za rok 2021 bez výhrad a 
schvaluje ji poměrem 8 hlasů pro. 
 
Rekonstrukce hřiště s výstavba nového hřiště – vybrána firma TR Antoš s.r.o. – zastupitelstvo obce 
Stašov schválilo smlouvu o dílo č.36/2022 a její podpis poměrem 8 hlasů pro. 
Firma TR Antoš s.r.o. byla vybrána na základě výběrového řízení výběrem ze 3 firem: TR Antoš s.r.o. 1 
281 tis., Bonita Group Service s.r.o 1 362tis Kč, Hřiště.cz, s.r.o. 1 č97 tis. Kč. 
 
Smlouva Asekol na elektroodpad. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu poměrem 8 hlasů pro. 
 
Překlad německy psané kroniky do češtiny – Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo překlad poměrem 
8 hlasů pro. 
 
 

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

 
Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 
      Frodl Miroslav   Houdková Vilma 


