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2. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
12.11.2014 (8/2014) 
 

 
 

Přítomni: Kovařík Petr 

  Frodl Dušan 
Vendolská Alena 

Vendolský Leoš   Zapisovatel: Vendolská Alena 
Houdková Vilma  Ověřovatelé: Frodl Dušan  

  Penias Josef     Kovařík Petr 
  Frodl Miroslav 

  Penias Marián 

  Gregor Pavel   
 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

1.  Jednací řád zastupitelstva 

 Zastupitelstvo obce Stašov jednací řád zastupitelstva schválilo poměrem 9 hlasů pro. 
 

2. Nájemní smlouvy obecní dům č.p.178 – nové znění smluv dle NOZ 89/2012 Sb. – 
zastupitelstvo obce Stašov schválilo nové znění smluv poměrem 9 hlasů pro. 

 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z PK akce odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci 
Stašov II.etapa – OZPZ/14/23042 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo poskytnutí dotace poměrem 

9 hlasů pro. 
 

4. GGS Litomyšl s.r.o. – zhotovitel akce odstranění nevyhovující kvality pitné vody v obci Stašov 
II.etapa – smlouva - zastupitelstvo obce Stašov schválilo znění smlouvy poměrem 9 hlasů pro. 

 

5. Platy zastupitelů - zastupitelstvo obce Stašov schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
v souladu s §72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb. O odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev v platném znění v plné výši dle přílohy č.1 tohoto usnesení poměrem 6 hlasů pro, 3 hlasy 
proti. 

6. p.Franz – ocenění lesního pozemku schváleného k prodeji - zastupitelstvo obce Stašov schválilo 

vypracování znaleckého posudku poměrem 9 hlasů pro. 
 

7. nákup automobilu pro obecní hasiče- nabídka pan Bárta – Renault Trafic v hodnotě do 210 
tis.Kč - zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup automobilu poměrem 9 hlasů pro. 

 
8. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,-Kč od Sboru 

dobrovolných hasičů na nákup automobilu pro obecní hasiče poměrem 9 hlasů pro. 

 
9. Domovní řád pro obecní dům č.p. 178 – upraven podle NOZ 89/2012 Sb. - zastupitelstvo obce Stašov 

schválilo znění domovního řádu poměrem 9 hlasů pro. 
 

10. Stavební úřad v Poličce – stanovení určeného zástupce obce dle stavebního zákona – 

navržen pan Penias Marián - zastupitelstvo obce Stašov schválilo jeho stanovení poměrem 8 hlasů pro, 
sám se zdržel. 

 
11. AZASS - stanovení určeného zástupce obce – navržena paní Houdková Vilemína - zastupitelstvo 

obce Stašov schválilo její stanovení poměrem 9 hlasů pro. 

 
12. MAS - - stanovení určeného zástupce obce – navržen pan Gregor Pavel -  zastupitelstvo obce 

Stašov schválilo jeho stanovení poměrem 8 hlasů pro, sám se zdržel. 
 

13. Kulturní komise – předsedkyní navržena paní Houdková Vilemína - zastupitelstvo obce Stašov 
schválilo paní Houdkovou poměrem 8 hlasů pro, sama se zdržela. 

 Členové komise: Penias Marián, Frodl Dušan, Gregor Pavel 

 
14. Předvánoční posezení s důchodci – zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo konání předvánoční 

besídky  a částku 8.0000,- na zajištění akce poměrem 9 hlasů pro. 
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15. Charita Bystré – žádost o poskytnutí příspěvku 5.000,-Kč - zastupitelstvo obce Stašov schválilo 
příspěvek poměrem 9 hlasů pro. 

 
16. Mikulášská besídka - zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo konání besídky v termínu 5.12.2014 a 

přípravu balíčků pro děti do 10ti let věku  s TP v obci Stašov v hodnotě 50,-Kč a příspěvek na 

občerstvení 500,-Kč pro děti poměrem 9 hlasů pro. 
 

17. Žádost pana J.Jaška o pronájem místnosti OU pro pořádání soukromé akce – zastupitelstvo pronájem 
schválilo. 

 
18. Podmínky pronájmu prostor OU pro soukromé akce: 

 a) 500,-Kč poplatek za energie 

 b) vratná kauce 3.000,-Kč 
 c) žádost o pronájem písemnou formou nejméně 14 dní předem – odpovědná osoba Frodl Dušan 

 zastupitelstvo obce Stašov schválilo podmínky pronájmu poměrem 9 hlasů pro. 
 

19. Poplatky pro rok 2015: 

 Komunální odpad: sleva ve výši 100,-Kč pro 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 9 hlasů pro. 
 Pitná voda: poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo 

výši poplatku za 1 kubický metr pitné vody poměrem 9 hlasů pro. 
 

       28,-Kč za 1m3  osoby bez TP a podnikatelské subjekty 

 28,-Kč za 1m3 osoby s TP (obec poskytne slevu 10,-Kč za 1m3 do 
odběru 40 m3 a osobu s TP a rok, nad tuto spotřebu pak platí cena 

28,-Kč za 1m3 )  
 

 Psi - poplatek zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 (50,-Kč 1.pes, 75,-Kč 2. a další pes) - 

zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši poplatku poměrem 9 hlasů pro  
 

 
 

 

 
Zapisovatel: …………………………… 

   Vendolská Alena 
 

 
 

 

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

   Frodl Dušan    Kovařík Petr  
 


