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6. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
14.4.2015 (2/2015) 
 
 

 
Přítomni: Vendolský Leoš   Omluveni:   
  Penias Marián          

Vendolská Alena 
Kovařík Petr   Zapisovatel: Vendolská Alena 
Houdková Vilma  Ověřovatelé: Gregor Pavel  

  Penias Josef     Frodl Miroslav 
  Gregor Pavel 
  Frodl Miroslav 
  Frodl Dušan 
     
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1.  Žádosti 
 Římskokatolická farnost Svojanov – žádost o příspěvek 10.000,-Kč na opravu bočních dveří kostela 

oproti fakturám za materiál. Celkové náklady odhadované na cca 23.000,-Kč. 
 Zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo poměrem 5 hlasů pro, 4 proti. 
 
 Záchranná stanice Zelené Vendolí – žádost o příspěvek 1.000,- Kč na provoz stanice. 
 Zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo poměrem 9 hlasů pro. 
 
 SDH Stašov – žádost o příspěvek 14.000,- Kč na pořádání kulturních akcí a reprezentaci – dětský den: 

2.000,-Kč občerstvení pro děti, pouťová zábava 5.000,-Kč na zajištění hudby, mikulášská besídka 
2.000,-Kč na mikulášské balíčky, 5.000,- Kč na sportovní dresy (50% celkových nákladů) 

 Zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo poměrem 9 hlasů pro. 
 
 IHC Stašov – žádost o příspěvek 5.000,- Kč na účast ve 2.lize inline hokeje Pardubického kraje. 
 Zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo poměrem 7 hlasů pro, 2 hlasy proti. 
 
 Oblastní charita Polička – žádost o příspěvek 10.000,-Kč na zajištění sociálních služeb. 
 Zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo poměrem 6 hlasů pro, 3 se zdrželi. 
 
 SDH Stašov – žádost o bezplatný pronájem klubovny a posilovny v prostorech OÚ. Pátek 17:00 – 20:00 

sobota 14:00 – 16:00. Zodpovědná osoba pan Gregor Pavel – starosta SDH Stašov. 
 Zastupitelstvo bere žádost na vědomí. 
 
2.  Pozemky 
 Prodej 
 p.Franz Jiří – p.č.3186 – lesní pozemek – předložen znalecký posudek č.3972015 se zjištěnou cenou 

14.020,-Kč. 
 Zastupitelstvo obce schválilo cenu 20,-Kč/m2 dle nejnižší prodejní ceny pozemků ve Stašově – celková 

prodejní cena 41.500,-Kč. 
 Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo prodej lesního pozemku p.č. 3186 za cenu 20,-Kč/ m2 poměrem 

9 hlasů pro. 
 Zastupitelstvo obce Stašov hlasovalo o pozdržení prodeje tohoto pozemku do doby vyřešení směny 

místní komunikace na části p.č.3144. Zastupitelstvo obce Stašov toto řešení neschválilo poměrem 4 
hlasy pro, 2 se zdrželi, 3 proti. 

 
 p.Franz – p.č.3153 – prodej za podmínek: 
 1. zřízení věcného břemene zachování retenční nádrže 
 2. prodej místní komunikace na části p.č.3144 v majetku pana Franze, vytýčené geometrickým plánem. 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku za výše uvedených podmínek za cenu 20,-Kč/ m2 

poměrem 9 hlasů pro.  
 
 p.Kabát – odkup části pozemku dle GP 325-51/2014 
 Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo GP a schválilo prodej poměrem 9 hlasů pro. 
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 p.Popelka – žádost o úhradu nového GP z důvodu neuskutečněného prodeje pozemků v roce 2008. 
 Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo úhradu 50% nákladů nového GP. 
 
 Záměr prodeje  
 p.č.168/1 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro. 
 
 p.č.2129/5 část - zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr prodeje poměrem 9 hlasů pro, bude 

předložen GP 
 
3. Ostatní 
 Podání žádosti o dotaci na likvidaci bioodpadů ve výši 650.000,-Kč. Starosta informoval zastupitelstvo o 

podání žádosti. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podání žádosti o dotaci a zpracování žádosti o 
dotaci panem Ing. Janem Čáslavským ve výši 40.000,-Kč (30.000,-Kč z této částky je uznatelný výdaj 
dotace) poměrem 9 hlasů pro. 

 Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského vyřízením dotace. 
 
 Schválení obecně závazné vyhlášky obce Stašov č.1/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2011. 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo vyhlášku č.1/2015 poměrem 9 hlasů pro. 
 
 Platy zastupitelstva obce - od 1.4.2015 platí nařízení vlády č.52/2015 Sb., které navyšuje platy 

zastupitelstva o 3%. Zastupitelstvo obce Stašov rozhodlo, že platy navyšovat nebude poměrem 9 hlasů 
pro. 

 
 Neplatiči odpadu obce: rozhodnutí o zastavení vymáhání dlužných částek pro nedohledatelnost u těchto 

neplatičů: Poliačik Igor, Melišík Martin, Bořil Miroslav za roky 2010-2013. Zastupitelstvo obce Stašov 
toto rozhodnutí schválilo poměrem 9 hlasů pro. 

 
 
 
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Vendolská Alena 
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 
   Gregor Pavel    Frodl Miroslav  
 


