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9. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 11.8.2015 
(5/2015) 
 
 

 
Přítomni: Vendolský Leoš   Neomluven:  Kovařík Petr 
  Penias Marián          

Vendolská Alena   
Gregor Pavel    
Penias Josef    Zapisovatel: Vendolská Alena 
Houdková Vilma  Ověřovatelé: Frodl Miroslav 

  Frodl Miroslav     Houdková Vilma 
  Frodl Dušan 
 
     
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1.  Žádosti 
 Pan Pechanec Vojtěch - Žádost o povolení vybudování příjezdové cesty k vlastní nemovitosti p.č. 2129/5, 

167, 169, 168/2 na vlastní náklady (směrem od vodárny podél potoka). Zastupitelstvo obce Stašov souhlasí 
s vybudováním příjezdové cesty k vlastní nemovitosti na vlastní náklady poměrem 8 hlasů pro. 

 
 Pan Andrlík – žádost o přidělení obecního bytu – zastupitelstvo obce Stašov vzalo žádost na vědomí a bude o 

ní rozhodovat na zářijové schůzi. 
 
2. Pozemky 
 Žádost o odkup pozemku p.č. 3110 – zastupitelstvo obce Stašov hlasovalo nerozhodně 4 hlasy pro záměr 

prodeje, 4 hlasy pro pronájem pozemku. Zastupitelstvo obce Stašov se dohodlo pro přizvání žadatelů pro 
podrobnější vysvětlení záměru využití pozemku. 

 
3. Ostatní 
  Malované mapy – Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo účast na projektu „malované mapy“ v hodnotě 

cca 7 tis. Kč poměrem 6 hlasů pro, 2 proti. 
 
 Vyhláška 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Stašov. 
 Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo znění vyhlášky poměrem 8 hlasů pro. 
 
 Obecní štěpkovač do průměru 15 cm – využívání pro občany obce: podmínky: využití s obsluhou po 

předchozí domluvě, přistavení s plnou nádrží, po použití bude doplněna plná nádrž žadatelem o štěpkování. 
 Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podmínky pro využívání obecního štěpkovače poměrem 8 hlasů pro. 
 
 Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-2004994/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce a.s. – zastupitelstvo obce 

Stašov odsouhlasilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene poměrem 7 hlasů pro, jeden se zdržel. 
 
 Úklid hasičárny – pokračování – do konce srpna 2015. 
 
 Nabídky na opravu střechy č.p.178 – zodpovědný: pan Kovařík – nepřítomen. Pan Penias J. předložil 2 

nabídky firem, které poptal. Zastupitelstvo obce Stašov se rozhodlo postupovat formou výběru dle kritéria 
nejnižší ceny. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo nejnižší nabídku firmy: Švanda Prima s.r.o. poměrem 7 
hlasů pro, jeden se zdržel. 

 
 Vodní zdroje Stašov – nový vodní zdroj ze zkušebních vrtů – zapojení do stávajícího obecního vodovodu – 

zastupitelstvo obce Stašov souhlasí se zapojením nových vrtů do stávajícího vodovodního řadu a pověřuje 
starostu obce k dalším úkonům souvisejícím se zapojením nových vrtů do stávajícího vodovodního řadu a 
podáním žádostí o dotace na stavební práce s tímto související. 

 
 Dopravní zrcadla – nákup nových dopravních zrcadel do prostoru k hasičárně a při příjezdu do obce u 

nemovitosti manželů Husákových. Zastupitelstvo obce Stašov schválilo nákup 2 dopravních zrcadel poměrem 
8 hlasů pro. 
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 Rozpočtové opatření č.3. – zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření poměrem 7 hlasů pro, 
jeden se zdržel. 

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


