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17. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 29.9.2021 (3/2021)  
 
 
 
 

Přítomni: Kovařík Petr   Omluveni: Houdková Vilma   
  Vendolský Leoš      

Frodl Miroslav      
Mauerová Milada 
Frodl Dušan    Zapisovatel: Vendolská Alena 
Penias Josef     

  Penias Marián   Ověřovatelé: Mauerová Milada  
  Vendolská Alena    Kovařík Petr 
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

1. Pozemky: 
Záměr prodeje:  
p. Melišík Miroslav – část p.č. 274 – žádost o prodej 502m2 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo záměr 
prodeje poměrem 6 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 proti - uvedená část bude upřesněna geometrickým 
plánem, který zastupitelstvo následně schválí. 
paní Jašková Pavla – část p.č. 3093/1 – žádost o prodej 1600 m2 - zastupitelstvo obce Stašov schválilo 
záměr prodeje poměrem 8 hlasů pro – za podmínek stanovených obcí pro prodej pozemků určených 
k výstavbě.- Vratná kauce 50.000,-Kč za dodržen hrubé stavby do dvou let, předkupní právo pro obec za 
původní kupní cenu. Uvedená část bude upřesněna geometrickým plánem, který zastupitelstvo 
následně schválí. 
  
Prodej: 
p. Pechanec Ondřej St.p.č.74, část 169 a část 167 – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej 
poměrem 8 hlasů pro, uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo 
následně schválí. Prodej bude schválen za podmínek obce Stašov pro prodej stavebních pozemků. 
Vratná kauce 50.000,-Kč za dodržen hrubé stavby do dvou let, předkupní právo pro obec za původní 
kupní cenu. 
p.Popelka Luboš p.č. 3094/1 část – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej poměrem 7 hlasů pro, 1 
se zdržel - uvedené části budou upřesněny geometrickým plánem, který zastupitelstvo následně 
schválí. 
 

2. Ostatní: 
 
Poukázky pro důchodce: Společné posezení před vánočními svátky se vzhledem k současné situaci ruší. 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo poukázky pro nákup potravin v hodnotě á 400,- Kč pro obyvatele 
důchodového věku s pobytem v obci dle § 10 B zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů poměrem 8 hlasů pro. 
 

 
Zapisovatel: ……………………………  
   Vendolská Alena  
 
 
 
Ověřovatelé: …………………………….       ……………………………. 
      Mauerová Milada    Kovařík Petr 


