27. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 12.9.2017
(4/2017)

Přítomni:

Penias Josef
Penias Marián
Houdková Vilemína
Gregor Pavel
Frodl Dušan
Frodl Miroslav
Vendolský Leoš

Omluveni:

Vendolská Alena
Kovařík Petr

Zapisovatel:

Houdková Vilemína

Ověřovatelé:

Gregor Pavel
Penias Marián

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem:

1. Žádosti:
Teplý Martin – žádost o prodloužení nájmu v bytovém domě č. 178 – zastupitelstvo žádost schválilo
poměrem 7 hlasů pro.
SDH Stašov – žádost o bezúplatný převod nebo dlouhodobý pronájem stodoly na p.č. st. 50 –
zastupitelstvo žádost neschválilo poměrem 4 hlasy proti, 2 hlasy pro, 1 hlas se zdržel.
2. Pozemky:
Prodej:
p.Houdek Petr – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle GP: 365-187/2017 poměrem 7
hlasů pro.
p. Pietropaolo – část p.č.229/2 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo GP: 366-286/2017 poměrem 6
hlasů proti, 1 hlas se zdržel
Záměr prodeje
p. Sýkora Jan st. – část p.č. 2129/20 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 7
hlasů pro
p. Franz, manželé Andrlovi – část p.č. 3150 - zastupitelstvo obce Stašov neschválilo prodej poměrem 6
hlasů proti, 1 hlas se zdržel
p.Franz – p.č. 3149 - zastupitelstvo obce Stašov neschválilo prodej poměrem 7 hlasů proti, případný
prodej uvedené parcely je podmíněn odkupem parcely č. 3144/1 (cesta Smejkalovi) od p. Franze
2. Ostatní
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, kterou mezi sebou
uzavřeli Obec Stašov a Mikroregion Poličsko na nákup drobné komunální techniky poměrem 7 hlasů pro.
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, kterou mezi sebou
uzavřeli Obec Stašov a Mikroregion Poličsko na nákup velkoprostorového stanu poměrem 7 hlasů pro.
Rozpočtové opatření č. 2 - Zastupitelstvo obce Stašov schválilo uvedené rozpočtové opatření poměrem 7
hlasů pro
Darovací smlouva S/OM/2239/17/IS - Pardubický kraj (darování p.č. 32/3 (13m2), 32/4 (53 m2), 2315/3
(1 m2), 2331/3 (7 m2) – zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu poměrem 6 hlasů pro, 1 hlas proti
Zapisovatel:

……………………………
Houdková Vilemína

Ověřovatelé:

…………………………….
Gregor Pavel

…………………………….
Penias Marián
Strana 1 (celkem 1)

