
 
 
 

40. Usnesení Zastupitelstva obce Stašov ze dne 
7.10.2010 (8/2010) 
 

 
 
Přítomni: Frodl Miroslav 

Penias Josef 
  Popelka Luboš  

Vendolský Leoš   Zapisovatel: Vendolský Leoš 
Houdková Vilma  Ověřovatelé: Jandová Iva 
Jandová Iva     Penias Josef 

 
Omluveni: Hendrych Tomáš     
 
Neomluveni: Otava Oldřich 

Pleticha Zdeněk 
 
Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 
1. Žádosti: 

a) Žádost pana Šimka o vrácení kauce 50.000,- Kč z důvodu splnění podmínek stanovených kupní 
smlouvou č.j. V3842/2010-609, odst.VI – zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo. 

 

b) Žádost paní Zachové o odkoupení pokácených vrb v blízkosti její nemovitosti – zastupitelstvo obce 
Stašov žádost schválilo (stromy budou pokáceny na základě vydaného odborného posudku). 

 

c) Žádost pana Vodičky o povolení ořezání větví stromu (Jasan) v blízkosti domu č.p. 53 - zastupitelstvo 
obce Stašov žádost schválilo. 

 

d) Žádost pana Mariana Peniase o pokácení stromů z důvodu stavby nového rodinného domu – p.č. 
1508, 1507/1, 1504/2 – jedná se o 4 ks bříz a 1ks lípa - zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo, 
kácení proběhne v době vegetačního klidu. 

 

e) Žádost pana Leoše Vendolského o koupi pokáceného stromu , který se nachází v blízkosti jeho bydliště 
- zastupitelstvo obce Stašov žádost schválilo.  

 

f) Žádost pana Josefa Houdka o koupi pokáceného stromu v blízkosti jeho bydliště . zastupitelstvo obce 
Stašov žádost schválilo. 

 
 

2.  Prodej pozemků: 
a)  Žádost o prodej pozemků p.č. 185, 186 - zastupitelstvo obce Stašov záměr prodeje schválilo 
 

b) Žádost o prodej pozemků p.č. 265/1 GP, 265/3, 266, 267, 300 – zastupitelstvo obce Stašov záměr 
prodeje schválilo 

 

c) Prodej pozemků: 
Paní Veronika Žílová – zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků p.č. st.143, p.č. 250, 
243/1 část. Pozemky budou upřesněny geometrickým plánem. 
 

Manželé Frodlovi - zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodej pozemků dle geometrického plánu č. 
229-154/2010 
 

 
3. Ostatní: 

a) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010 
 

b) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo zhotovení plotu okolo vodárny v hodnotě 60.000,-Kč včetně práce 
 

c) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo jednorázovou splátku úvěru dle smlouvy 105 227 199 vedeného u 
České spořitelny ve výši 300.000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo obce Stašov zplnomocňuje místostarostu 
pana Vendolského k vyřízení všech úkonů potřebných k vyřízení této jednorázové splátky. 

 

d) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo prodloužení smluv VPP do konce listopadu 2010 
 

e) Zastupitelstvo obce Stašov schválilo žádost hokejového klubu o poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 15.000,- Kč na pronájem ledové plochy pro sezónu 2010/2011. 
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