
6. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
16.6.2011 (4/2011)

Přítomni: Frodl Miroslav
Penias Josef
Vendolský Leoš Zapisovatel: Jandová Iva
Houdková Vilma Ověřovatelé: Houdková Vilma
Jandová Iva Frodl Miroslav
Špačková Ivana

Omluveni: Němec Josef
Vendolská Alena

Neomluveni: Pleticha Zdeněk

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem:

1. Závěrečný účet obce Stašov za rok 2010- zastupitelstvo obce Stašov závěrečný účet obce schválilo a       
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2010 a to s výhradami.

2. Audit obce za rok 2010 - zastupitelstvo obce Stašov zprávu o hospodaření obce za rok 2010 schválilo 
a přijalo nápravná opatření
Byla schválena Obecně závazná vyhláška  obce Stašov č. 2/2010 O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde byly 
dřívější chyby odstraněny.

3. Záměr prodeje pozemků:
p.Hegr – žádost o koupi pozemků p.č.186//1 a 182/2, 188. Prodej pozemku 186/1 dle GP 243-20/2011 
byl již schválen 5.5.2011, p.č. 188 záměr prodeje zastupitelstvo obce Stašov schválilo, p.č.182/2 záměr 
prodeje zastupitelstvo obce Stašov neschválilo.

4. Prodej pozemků:
Manž.Gloserovi – předložen GP 253-84/2011 pro vzniklý pozemek p.č. 1066/2 (z p.č. 1066) 
zastupitelstvo obce Stašov GP schválilo. 

5.  Žádosti:
Žádost fotbalového klubu o sponzorský dar na pořádání dalšího ročníku „Stašovského bodla“ pro 
termín konání 30.7.2011. Po dohodě se zástupcem fotbalového klubu  zastupitelstvo obce Stašov 
odsouhlasilo částku 12.000,-Kč – částka bude proplacena oproti fakturám

6. Zvýšení cen obecních pozemků k prodeji:
20,-Kč ostatní plocha, ostatní komunikace, neplodná půda
30,-Kč trvalý travní porost
60,-Kč zahrada
100,-Kč zastavěná plocha, stavební pozemek
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo návrh na zvýšení cen pozemků určených k prodeji s platností od 
17.6.2011.

7. Prořez stromů v obci:
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prořez stromů v hodnotě 50.000,- Kč. Zároveň obec požádá o 
posouzení stromů na vedlejších komunikacích v obci.

Zapisovatel: ……………………………
Jandová Iva

Ověřovatelé: ……………………………. …………………………….
Houdková Vilma Frodl Miroslav




