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28. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
14.11.2017 (5/2017)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef       

  Penias Marián       
Kovařík Petr     

Vendolská Alena  Zapisovatel: Vendolská Alena, Penias Marián 
  Gregor Pavel   Ověřovatelé: Houdková Vilemína   

Vendolský Leoš     Frodl Miroslav 
Frodl Dušan 

Frodl Miroslav 

Houdková Vilemína 
      

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

 
 
 

1. Žádosti 
P.Berkovcová Eva, nájemní smlouva na byt – zastupitelstvo obce Stašov schválilo nájemní smlouvu pro paní 

Berkovcovou poměrem 9 hlasů pro. 

 
2. Pozemky 

 Prodej 
p.Pietropaolo část p.č. 299/2, dle GP 366-286/2017 zastupitelstvo obce Stašov prodej zamítlo poměrem 7 

hlasů proti prodeji, 2 se zdrželi 

p.Sýkora Jan – část p.č.2129/20 dle budoucího GP, část pozemku s obecním vodovodem zůstane majetkem 
obce – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel 

Azass – p.č. 299/č, 299/5, 2129/20, 299/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo darovací smlouvu pro 
výstavbu pečovatelského domu s doložkou zpětného bezplatného převodu pro případ, že nebude stavba 

realizována do 5ti let od podpisu smlouvy poměrem 9 hlasů pro. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo 
předložený GP 368-340/2017 poměrem 9 hlasů pro. 

 

 Záměr prodeje 
p.Rosenkranz p.č. 2129/83 část – s věcným břemenem, p.č. 2129/20 část – zastupitelstvo obce Stašov 

schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. 
P.Švach p.č. 99/1 a 99/4 – zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje neschválilo poměrem 9 hlasů proti 

záměru prodeje. 

Manželé Boreckých Ilona a Ludvík p.č. 67/1 – hranice parcely budou vytýčeny geodetem - zastupitelstvo 
obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. 

Mgr. Jan Fiala – žádost o dlouhodobý pronájem p.č. 340 (směr Hamry) – zastupitelstvo obce Stašov ve věci 
nerozhodlo, bude požadovat podrobnější informace o důvodu pronájmu. 

Manželé Streitovi p.č. 119 část, 120/1 část - dle budoucího GP – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr 
prodeje poměrem 9 hlasů pro. 

 

3. Návrh rozpočtu pro rok 2018 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo návrh rozpočtu poměrem 8 hlasů pro 
 

4. Rozpočtové opatření č.3 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření poměrem 8 hlasů pro 
 

5. Inventura obecního majetku – ve smyslu zákona 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcího předpisu č. 270/2010, přikazuje starosta obce Stašov Leoš Vendolský provést do 
31.12.2017 inventuru majetku a závazků obce. Byl schválen plán inventarizace na rok 2017 poměrem 8 

hlasů pro. 
 

6. Poplatky pro rok 2018  

Komunální odpad: sleva ve výši 100,-Kč na poplatníka s pobytem v obci dle § 10 B zákona 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů – zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši slevy z poplatku 

za komunální odpad poměrem 8 hlasů pro. 
 

Pitná voda: poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2017. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši 
poplatku za 1 m3 pitné vody poměrem 8 hlasů pro následovně: 

 40,-Kč za 1m3 osoba bez pobytu v obci dle §10 b zákona 565/1990Sb a podnikatelské subjekty 
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 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) – zastupitelstvo 

obce Stašov schválilo výši poplatku poměrem 8 hlasů pro. 

 
7. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo poměrem 7 hlasů pro, 1 proti mikulášský balíček v hodnotě 50,-Kč na 

dítě do 10ti let s pobytem v obci a 500,-Kč na mikulášské občerstvení. 
 

 
 

Zapisovatel: ……………………………   ……………………………  

   Vendolská Alena   Penias Marián  
 

   
 

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

   Houdková Vilemína   Frodl Miroslav 


