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7. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
9.6.2015 (3/2015) 
 
 

 
Přítomni: Vendolský Leoš   Omluveni:   
  Penias Marián          

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

  Penias Josef     Frodl Dušan 
  Gregor Pavel 
  Frodl Miroslav 
  Frodl Dušan 
     
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1.  Závěrečný účet obce Stašov a účetní závěrka za rok 2014 
 Zastupitelstvo obce Stašov bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Stašov za rok 2014 a schválilo závěrečný účet obce Stašov za rok 2014 s výhradou, včetně účetní 
závěrky za rok 2014 poměrem 9 hlasů pro. 

 Zastupitelstvo obce Stašov přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Stašov za rok 2014. 

 Nápravná opatření: 
a) Pro nemožnost doložit jednotlivé položky a pro nesprávné zařazení majetku u účtu 911 a 992 budou 

tyto účetně opraveny. 
b) Účet 031 pozemky. Bude oslovena firma, která zpracuje soupis pozemků dle jednotlivých parcelních 

čísel, včetně výměry a ocenění. 
c) Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí – rozdíl 36.000,-Jč 

bude účetně opraven. 
d) Účet 314 – krátkodobé poskytnuté zálohy a 389 – dohadné účty pasivní. Obec Stašov bude 

kontaktovat firmu ČEZ a žádat vrácení přeplatku ve výši 5.140,-Kč. Chybné zaúčtování bude 
opraveno účetním zápisem. 

e) Účet 374  - krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Vypořádání dotace na výdaje JSDH ve výši 
80.000,-Kč bude dodatečně vyúčtováno účetním zápisem. 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo nápravná opatření poměrem 8 hlasů pro, 1 se zdržel. 

 
2.  Žádosti 
 Pan Pleticha – žádost o zpřístupnění cesty mezi nemovitostmi pana Kovaříka a pana Šurého – 

zastupitelstvo obce Stašov schválilo zpevnění cesty kamenivem poměrem 9 hlasů pro. 
 
 Paní Doležalová – žádost o provozování obchodu na dobu určitou do 15.9.2015 za podmínek 

stanovených obcí. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo provozování obchodu na dobu určitou do 
15.9.2015 za podmínek schválených na veřejné schůzi ze dne 10.2.2015 poměrem 6 hlasů pro, 3 se 
zdrželi.  

 
3.  Pozemky 
 Záměr prodeje 
 p.č. 3356 část – žádost Rybářství Litomyšl o odkup části pozemku p.č. 3356 – cesta mezi rybníky 

Stašovský a Prostřední stašovský rybník – zastupitelstvo obce Stašov neschválilo záměr prodeje 
poměrem 9 hlasů proti. 

 
 Prodej 
 p.č. 168/1 – žadatel pan Jašek se zřekl koupě ve prospěch nového majitele nemovitosti manž. 

Pechancových - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemku poměrem 9 hlasů pro. 
 
 p.č. 2129/5 část - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej části pozemku poměrem 9 hlasů pro, 

bude předložen a schválen GP. 
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4. Ostatní 
  
 Schválené dotace: 
 Dotace na nákup zahradního traktoru ve výši 52.000,-Kč (typ XHX 240) 
 Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského přijetím dotace, podepsáním 

smlouvy a vyřízením dotace poměrem 9 hlasů pro. 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej použitého zahradního traktoru k prodeji obálkovou 

metodou, v minimální částce 30.000,-Kč poměrem 8 hlasů pro, 1 proti. 
 Podání nabídek do 24.6.2015. Členové komise: Frodl Dušan, Frodl Miroslav a Penias Marián. 
 
 Dotace pro JSDH – na nákup plovoucího čerpadla, elektrocentrály a přívěsného vozíku ve 

výši 40.000,-Kč (smlouva OKŘ/15/21942) 
 Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského přijetím dotace, podepsáním 

smlouvy a vyřízením dotace poměrem 9 hlasů pro. 
 
 Dotace ve výši 100.000,-Kč (smlouva OŽPZ/15/22291) na opravu střechy bytového domu č.p.178 
 Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského přijetím dotace, podepsáním 

smlouvy a vyřízením dotace poměrem 9 hlasů pro. 
 
 Dotace na provoz obchodu ve výši 78.000,-Kč (za loňský rok) 
 Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského přijetím dotace, podepsáním 

smlouvy a vyřízením dotace poměrem 9 hlasů pro. 
 
 Dotace na likvidaci bioodpadů ve výši 550.000,-Kč 
 Zastupitelstvo obce Stašov pověřuje starostu obce pana Vendolského přijetím dotace, podepsáním 

smlouvy a vyřízením dotace poměrem 9 hlasů pro. 
 Členové komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení dodavatele: Berkovcová Eva, Gregor Pavel 

a Vendolská Alena 
 
 Nové dotace: 
 Vyhlášena dotace MMR na opravu drobných sakrálních staveb. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo 

podání žádosti a pověřuje starostu obce pana Vendolského vyřízením dotace poměrem 9 hlasů pro. 
  
  
 Územní plán obce – Schválení návrhu zprávy: 
 Zastupitelstvo obce Stašov schvaluje v souladu s ustanovením §55 odst. 1, a podle ustanovení §6 odst. 

5 písm. e) Zákona č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění, Zprávu o 
uplatňování územního plánu Stašov za období 7/2011 – 5/2015 předloženou pořizovatelem. 

 
 Smlouva s firmou M - Silnice a.s. (o umístění reklamy). Zastupitelstvo obce Stašov schválilo smlouvu 

č.1-04-2015 poměrem 9 hlasů pro. 
 
 Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko 2014 – Zastupitelstvo obce Stašov bere závěrečný účet na 

vědomí. 
 Nové stanovy Mikroregionu Poličsko – zastupitelstvo obce Stašov schválilo nové stanovy poměrem 8 

hlasů pro, 1 se zdržel. 
 
 Závěrečný účet MAS 2014 – Zastupitelstvo obce Stašov bere závěrečný účet na vědomí. 
 
 Nákup plechové garáže – Zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup plechové garáže poměrem 9 hlasů 

pro s cenou do 20.000,-Kč. 
 
 Prořez stromů v okolí silnic – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prořez poměrem 9 hlasů pro v částce 

cca 45.000,-Kč. 
 
 SMS informace občanům – zastupitelstvo obce Stašov bylo starostou seznámeno s možností 

bezplatného zasílání informací obecního úřadu formou sms – na základě zájmu ze strany občanů 
zastupitelstvo rozhodne o zakoupení aplikace (poplatek cca 3.600,-Kč ročně). 

 
 Rozpočtové opatření č.1 - Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č. 1 poměrem 9 

hlasů pro. 
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 Nákup opasků pro SDH – zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup v hodnotě 1.000,-Kč poměrem 9 
hlasů pro. 

 
 Pouťová zábava – lístky na pouťové atrakce v hodnotě 200,-Kč na každé dítě s trvalým pobytem v obci 

Stašov do věku 15ti let poměrem 9 hlasů pro. 
 
 SDH žádost o příspěvek 30.000,-Kč na pořádání oslav 130. výročí SDH. Bude sepsána smlouva o 

poskytnutí finanční dotace a provedeno vyúčtování. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo finanční 
příspěvek formou dotace poměrem 9 hlasů pro. 

 
 SDH žádost o úhradu 50% na nákup použitého nábytku do klubovny v hodnotě cca 7.000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup použitého nábytku ve výši 50% celkové ceny poměrem 9 
hlasů pro. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Vendolská Alena 
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 
   Houdková Vilma   Frodl Dušan  
 


