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25. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 2.5.2017 
(2/2017)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Neomluveni: Frodl Miroslav    

  Penias Marián     Frodl Dušan  
Houdková Vilemína    Kovařík Petr 

Vendolská Alena  Zapisovatel: Vendolská Alena 
  Gregor Pavel   Ověřovatelé: Houdková Vilma   

Vendolský Leoš     Penias Josef 
 

 

      
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 

 
 

1. Žádosti – záchranná stanice Zelené Vendolí - zastupitelstvo obce Stašov neschválilo finanční příspěvek 

ve výši 1.000,-Kč poměrem 2 hlasy pro, 4 proti. 
 

2. Závěrečný účet obce Stašov, Audit za rok 2016 - zastupitelstvo obce Stašov souhlasí s celoročním 

hospodařením obce Stašov a schvaluje závěrečný účet obce Stašov a účetní závěrku za rok 2016 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad, schváleno 

poměrem 6 hlasů pro. 
 

3.  Pozemky 

Prodej 
Houdek Petr – p.č. 358 – oplocená část - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku za 

předpokladu předložení a odsouhlasení GP poměrem 6 hlasů pro. 
 

Záměr prodeje 
p.č. část 3416, 3392 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje částí pozemků poměrem 4 hlasy 

pro, 2 se zdrželi. Bude vypracován a odsouhlasen GP. 

 
4.  Azass – nájemní smlouva na pozemek pro výstavbu domu s pečovatelskými byty – zastupitelstvo obce 

Stašov schválilo nájemní smlouvu poměrem 6 hlasů pro. 
 

5. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o nočním klidu poměrem 5 hlasů 

pro, 1 hlas proti a Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o regulaci hlučných činností poměrem 5 hlasů pro, 1 
hlas proti. 

 
6.  Ostatní 

 Stížnosti na majitele koní a psů – byly přijaty a řešeny všemi možnými dostupnými prostředky. Dle sdělení 
místně příslušné přestupkové komise v Poličce lze zvolit další postup podáním stížnosti k této komisi na 

konkrétní osoby či řešit za asistence Policie ČR. 

 
 Ustanovena výběrová komise na výběr dodavatele nádrží na dešťovou vodu. Členové komise: Penias Marián, 

Houdková Vilma, Gregor Pavel. 
 

 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Vendolská Alena  
 

   

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

   Houdková Vilma   Penias Josef 


