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33. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 11.9.2018 
(4/2018)  
 

 
 

Přítomni: Penias Josef   Omluveni:  Vendolská Alena    

  Penias Marián   Neomluveni:  Gregor Pavel    
Kovařík Petr     

Vendolský Leoš   
Houdková Vilma  Zapisovatel: Penias Marián 

Frodl Dušan 
  Frodl Miroslav   Ověřovatelé: Kovařík Petr   

      Houdková Vilma 

 
      

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

 
 
 

1. Žádosti 
Paní Balcarová – zastupitelstvo obce Stašov přijalo žádost o zpevnění příjezdové komunikace. O 

případné realizaci bude rozhodnuto v příštím roce, v letošní roce by již nebyla možná z důvodu počasí. 

 
Manželé Teplých – zastupitelstvo obce Stašov schválilo žádost o prodloužení nájemného v obecním 

domě č.p.178 poměrem 7 hlasů pro. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
  

Pan Krejčí - zastupitelstvo obce Stašov schválilo napojení na obecní vodovod pro dům na č.p.154 

poměrem 7 hlasů pro s tím, že uzavírací ventil přípojky bude darován obci darovací smlouvou. Realizace 
přípojky bude provedena na náklady žadatele. 

 
Pan Bryksa – zastupitelstvo obce Stašov přijalo žádost o připojení na obecní vodovod. O případné 

realizaci bude rozhodnuto v příštím roce. Cenové nabídky se pohybují v řádu 300.000,-Kč. 
 

2. Pozemky: 

 
Prodej: 

Manželé Streitovi – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle GP 372-136/2018 poměrem 
7  hlasů pro. 

 

 
Pronájem: 

Pan Mgr. J.Fiala – p.č. 380 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem pozemku poměrem 6 hlasů 
pro, 1 proti. 

 
Paní Jandová – p.č. 3460 část - zastupitelstvo obce Stašov schválilo pronájem části pozemku poměrem 5 

hlasů pro, 2 proti. 

 
Záměr: 

Pan Rozkol – p.č. 3406 – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje poměrem 7 hlasů pro. 
 

Paní Herciková – p.č. 269/2, st.p.č. 291 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr pronájmu poměrem 

6 hlasů pro, 1 proti. 
  

 
 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4 - Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č. 4 poměrem 7 
hlasů pro. 

 
4. Nájemné za hřbitovní místo:  

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo poplatek za hřbitovní místo ve výši 50,-Kč/m2 a rok poměrem 7 
hlasů pro. Smlouva bude uzavřena na 10 let. Z uvedené částky je stanoveno nájemné ve výši 20,-Kč a 

rok a 30,- Kč a rok za služby. Tímto schválením se ruší předchozí rozhodnutí ze zápisu č. 32. 
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5. Smlouva o dílo č. SMLD-50/1171/HOČ/87/2018 na opravu místní komunikace „U Kalinů“ - 

zastupitelstvo obce Stašov smlouvu schválilo poměrem 7 hlasů pro. 
 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro mikroregion Poličsko o poskytnutí dotace ve 

výši 2.511,-Kč (mobiliář do stanu) - zastupitelstvo obce Stašov smlouvu schválilo poměrem 7 hlasů pro. 
 

7. Klimatizační jednotka – zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup klimatizační jednotky do místního 
obchodu s tím, že bude požádáno o  dotaci 50% z Pk poměrem 7 hlasů pro. 

 
 

 

 
Zapisovatel: ……………………………  

   Penias Marián  
 

   

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

   Houdková Vilma    Kovařík Petr 


