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30. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 13.2.2018 
(1/2018)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Omluveni:  Vendolská Alena    

  Penias Marián     Gregor Pavel  
Houdková Vilemína    Frodl Miroslav 

Vendolský Leoš   
Kovařík Petr   Zapisovatel: Penias Marián 

Frodl Dušan 
      Ověřovatelé: Penias Josef   

      Houdková Vilemína 

 
      

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

 
 
 

1. Žádosti: 
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku na náklady sociální péče občana Petra Fuksy - Domov pod 

hradem Žampach: zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč poměrem 6 

hlasů pro. 
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Záchranná stanice Zelené Vendolí: zastupitelstvo obce Stašov 

neschválilo finanční příspěvek poměrem 6 hlasů proti. 
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč - Charita Polička: zastupitelstvo obce Stašov 

schválilo finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč poměrem 6 hlasů pro. 

 
2. Pozemky: 

pronájem –  žádost o pronájem části pozemku p.č. 299/2 – pan Pietropaolo, zastupitelstvo obce Stašov 
neschválilo záměr pronájmu poměrem 5 hlasů proti, 1 hlas pro. 

-  žádost o pronájem pozemku p.č. 177/2 – Andrlovi, zastupitelstvo obce Stašov schválilo 
záměr pronájmu poměrem 6 hlasů pro. 

-  žádost o pronájem pozemku p.č. 380 – Mgr. Jan Fiala, zastupitelstvo obce Stašov schválilo 

záměr pronájmu poměrem 5 hlasů pro, 1 hlas proti. 
prodej    –  p. Jan Sýkora - zastupitelstvo obce Stašov schválilo GP 370-91/2017 a prodej p.č. 2129/84 

poměrem 6 hlasů pro. 
 

p. Rosenkranz – žádost o koupi pozemku byla zastupitelstvem obce Stašov zamítnuta 

poměrem 6 hlasů proti. 
 

Manželé Borecký - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku p.č. 67/1 dle 
geometrického plánu, který bude předložen a schválen zastupitelstvem obce, zároveň 

budou odsouhlaseny se zástupcem obce hranice parcely při vytyčení na místě. 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro. 

 

Manželé Streitovi - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemků p.č. 119 a 
120/1 dle geometrického plánu, který bude předložen a schválen zastupitelstvem obce, 

zároveň budou odsouhlaseny se zástupcem obce hranice parcely při vytyčení na místě. 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 6 hlasů pro. 

 

Manželé Andrlovi – p.č. 3150 – prodej uvedené parcely byl zastupitelstvem zamítnut již 
12.9.2017 poměrem 6 hlasů proti, 1 hlas pro.    

- p.č. 177/2 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje v 
poměru 3 hlasů proti, 1 hlas pro a 2 hlasy se zdržely. 

- p.č. 2129/72 zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje v 

poměru 6 hlasů proti. 
 

 
3. Rozpočtové opatření č. 1 - Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č. 1 poměrem 6 

hlasů pro 
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4.   Zastupitelstvo obce Stašov schválilo vyřazení pohledávek za komunální odpad po splatnosti do konce roku 
2016 u pana Bořila Miroslava, p. Hendrycha Tomáše, p. Melišíka Martina, p. Poliačika Igora, pí. Suchánkové 

Hany, p. Glosera Petra poměrem 6 hlasů pro 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zapisovatel: ……………………………  
   Penias Marián  

 
   

 

Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 
   Penias Josef    Houdková Vilemína 


