
2. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
21.12.2010 (10/2010) 
 
 

 
Přítomni: Frodl Miroslav 

Penias Josef 
  Vendolský Leoš   Zapisovatel: Jandová Iva 

Němec Josef   Ověřovatelé: Penias Josef 
Jandová Iva     Pleticha Zdeněk 

  Špačková Ivana 
Pleticha Zdeněk 

   
Omluveni: Vendolská Alena  
Neomluveni: Houdková Vilma    
 
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1. Rozpočet obce pro rok 2011– zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočet pro rok 2011 jednohlasně 
 
2. Smlouva o provozování vodovodu v obci Stašov: 

Nabídka fa. VHOS a.s. a fa. Stavební vodohospodářská, s.r.o. 
Zastupitelstvo obce Stašov odsouhlasilo podepsání smlouvy s firmou Stavební vodohospodářská, s.r.o. na 
½ roku 2011 (do 30.června), poté se bude řešit prodloužení smlouvy. 
 
Poplatky za vodu v roce 2011: 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo následující platby: 
½ roku 2011 (leden - červen 2011)  á 300,-Kč na osobu s trvalým pobytem v obci 
       á 600,-Kč na osobu vlastnící nemovitost v obci Stašov (bez TP) 

25,-Kč/1m3 podnikatelské subjekty  
 2/2 roku (červenec – prosinec 2011)  dle stavu vodoměrů  á 25,-Kč/1m3, s tím, že osoby s trvalým 

pobytem v obci Stašov budou mít slevu 10,-Kč/1m3. 
 
3. Prodej pozemků 

Záměr prodeje pozemků: 
a)  Žádost o prodej pozemku p.č. 2129/22 (ostatní plocha) pan Ing. Jiří Navrátil – zastupitelstvo obce 

záměr prodeje pozemku schválilo 
 
Prodej pozemků: 
a) Žádost o prodej pozemků p.č. 260/1, 259/2, 259/3 pí. Girschelová Dana - zastupitelstvo obce Stašov 

prodej schválilo za cenu odkupu pozemků obcí od PF ČR. 
 

4. Ostatní 
 
a) Inventura obecního majetku 

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje starosta obce Leoš 
Vendolský provést do 31.12. 2010 řádnou inventuru majetku a závazků obce. 
Byla jmenována inventarizační komise: 
Předseda: Penias Josef 
Členové: Špačková Ivana, Jandová Iva 

 
 
b) Směrnice obce 

1/2010 Směrnice - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 
2/2010 Směrnice pro časové rozlišování 
3/2010 Směrnice k vedení a oceňování obecního majetku 
4/2010 Směrnice – Opravné položky k pohledávkám 

 Zastupitelstvo obce Stašov výše uvedené směrnice schválilo. 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


c) Vyhláška 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2010 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.   
 

d) Ostatní 
a) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo jako určeného zástupce obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) na celé volební období  2010-
2014 pana Peniase Josefa, bytem Stašov 218 – místostarostu obce  

 
b) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtový výhled na roky 2011- 2014 

 
c) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č. 3/2010 

 
d) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podání žádosti o dotaci na restaurování pomníku obětem 

1.světové války – u kostela a pověřuje starostu obce Leoše Vendolského jejím podáním. Pomník se 
nachází na parcele č. 2129/67, žádost se podává k odboru památkové péče MÚ Litomyšl. 
Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku č. 2129/67 dle geometrického plánu 242-211/2010. 
 

e) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo výši odměn pro zastupitele obce v poloviční výši maximální 
tabulkové odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2011. 

 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo termín další veřejné schůze na 3.2.2011. 
 
 
 
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Jandová Iva 
 
 
 
 
Ověřovatelé: ……………………………. 
   Penias Josef 
 
 
 
 
   ……………………………. 
   Pleticha Zdeněk 
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