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26. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 13.7.2017 
(3/2017)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Omluveni: Houdková Vilemína    

  Penias Marián       
Kovařík Petr     

Vendolská Alena  Zapisovatel: Vendolská Alena 
  Gregor Pavel   Ověřovatelé: Kovařík Petr   

Vendolský Leoš     Frodl Miroslav 
Frodl Dušan 

Frodl Miroslav 

      
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 

 
 

1. Pozemky 

Záměr prodeje 
p.Houdek – odkup pozemku p.č. 359/2 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 

hlasů pro. 

p.Franz – část p.č. 3149, 3150 – zastupitelstvo obce Stašov žádost odložilo na další jednání zastupitelstva 
poměrem 6 hlasů pro, 1 proti, jeden se zdržel 

manželé Andrlovi – část p.č. 3150 - zastupitelstvo obce Stašov žádost odložilo na další jednání zastupitelstva 
poměrem 6 hlasů pro, 1 proti, jeden se zdržel 

p. Pietropaolo – část p.č.229/2 - – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro, 

1 proti 
Pardubický kraj – žádost o darování nově vzniklých p.č. 32/3 (13m2), 32/4 (53 m2), 2315/3 (1 m2), 2331/3 

(7 m2) – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr bezúplatného převodu poměrem 6 hlasů pro, 2 proti 
 

 
Prodej 

Manželé Vendolských části pozemků 3392 a 3416 dle GP č.364-186/017 - zastupitelstvo obce Stašov 

schválilo prodej části pozemků dle výše uvedeného GP poměrem 6 hlasů pro, 2 se zdrželi. 
 

 
 

2.  Ostatní 

Nádrže na dešťovou vodu – zastupitelstvo obce Stašov schválilo dodavatele firmu ABPLAST s.r.o. a pověřuje 
starostu obce pana Leoše Vendolského podpisem kupní smlouvy a dalšími kroky poměrem 8 hlasů pro. 

 
Výměna oken v obecních bytových jednotkách č.p.178 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo přijetí 

dotace z „Programu obnovy venkova“ č. OZPS/17/22429 na akci „Oprava bytových jednotek č.p. 178 – II.etapa“ 
poměrem 8 hlasů pro. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu podpisem smlouvy a dalšími potřebnými kroky. 

 

AZASS – zastupitelstvo obce Stašov bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí – svazek obcí 
AZASS za rok 2016 poměrem 8 hlasů pro. 

 
 

Zapisovatel: ……………………………  

   Vendolská Alena  
 

   
 

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

   Kovařík Petr    Frodl Miroslav 


