
3. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
3.2.2011 (1/2011) 
 
 

 
Přítomni: Frodl Miroslav 

Penias Josef 
  Vendolský Leoš   Zapisovatel: Vendolská Alena 

Němec Josef   Ověřovatelé: Jandová Iva 
Jandová Iva     Němec Josef 

  Vendolská Alena 
 
Omluveni: Houdková Vilma, Špačková Ivana 
Neomluveni: Pleticha Zdeněk 
    
 
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
 
1.  Žádosti 

Záměr prodeje pozemků: 
p.č. 2129/19 část – zastupitelstvo obce Stašov záměr schválilo, bude vypracován GP 
p.č. 124/1, 1066 část - zastupitelstvo obce Stašov záměr schválilo, bude vypracován GP 
p.č. 223/2 - zastupitelstvo obce Stašov záměr schválilo 
 
Žádosti o finanční příspěvky: 
HC Stašov finanční příspěvek 10.000,-Kč - zastupitelstvo obce Stašov příspěvek schválilo 
nákup knih do obecní knihovny 4.000,-Kč - zastupitelstvo obce Stašov příspěvek schválilo 
 
Žádosti o kácení stromů: 
Podány žádosti: p. Šimek, p.Popelka, p.Vendolský – žádosti budou předány k odbornému posouzení 

 
2.  Prodej pozemků  

p.č. 2129/22 p.Navrátil Jiří - zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo, bude vypracován GP  
p.č.2129/20část, 291/3 část, 319/1 část p.Vágner Jiří - zastupitelstvo obce Stašov prodej schválilo – 
odsouhlasen GP č. 1106/2010 
 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo, že smlouvy o prodeji pozemků bude zpracovávat pro obec Stašov 
JUDr.Topolářová. Poplatky spojené s vypracováním kupních smluv na pozemky hradí kupující. 
 
 

3.  Ostatní 
 Vnitřní směrnice č.1/2011 o poskytování a účtování cestovních náhrad - zastupitelstvo obce 

Stašov směrnici schválilo 
  
 Změna osoby doprovázející děti do mateřské školky v Pomezí od 1.2.2011 - zastupitelstvo obce Stašov 

schválilo paní Jandovou Ivu. 
 V případě nemoci dítěte jsou rodiče povinni informovat doprovázející osobu! 
 
 Schválení podání žádosti na víceúčelové hřiště Dotace ČEZ – oranžové hřiště - zastupitelstvo obce Stašov 

podání žádosti schválilo. 
 Zastupitelstvo obce Stašov zmocňuje starostu obce k zastupování obce při vyřizování této žádosti o dotaci. 

 
Schválení podání žádosti na opravu hřbitovní zdi a přístupových cest ke hřbitovu z programu rozvoje 
venkova - zastupitelstvo obce Stašov podání žádosti schválilo. 

  
 S tím souvisí: 

• Schválení vypracování posudku na havarijní stav hřbitovní zdi - zastupitelstvo obce Stašov vypracování 
posudku schválilo. 

• Schválení vypracování posudku na hřbitovní zeď odborně způsobilou osobou - zastupitelstvo obce 
Stašov vypracování posudku schválilo.  
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• Zastupitelstvo prohlašuje, že místní hřbitov je součástí kulturní dědictví obce Stašov. 
Zastupitelstvo obce Stašov zmocňuje starostu obce k zastupování obce při vyřizování žádosti o dotaci na 
opravu hřbitovní zdi a přístupových cest ke hřbitovu a všem dalším souvisejícím úkonům. 
 
Schválení podepsání smlouvy s firmou Prodin a.s.– na zpracování a podání žádosti o dotaci z Programu 
rozvoje venkova, související  s opravou hřbitovní zdi a přístupových cest ke hřbitovu - zastupitelstvo obce 
Stašov podepsání smlouvy schválilo.  
Zastupitelstvo obce Stašov zmocňuje starostu obce k podepsání smlouvy firmou Prodin a.s.. 
 
Schválení vypracování projektu na zlepšení kvality pitné vody – Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o. - 
zastupitelstvo obce Stašov vypracování projektu schválilo.  
 
Zastupitelstvo obce Stašov schválilo podepsání dohod o provedení práce – pí.Bukáčková, pí.Navrátilová, 
pí.Borovská, pí. Houdková Lucie, pí Jandová. 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
Zapisovatel: …………………………… 
   Vendolská Alena 
 
 
 
 
Ověřovatelé: ……………………………. 
   Jandová Iva 
 
 
 
 
   ……………………………. 
   Němec Josef 
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