
 Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 1 

Datum konání: 10. 11. 2022, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

Přítomno 7 členů zastupitelstva (zastupitelstvo usnášení schopné): 

Jan Cink          Luděk Chmelař 

Vlastimil Tlačbaba     Božena Svobodová    

Magdaléna Boháčková    Karel Vacek 

Dana Hrůzová  

                    

Jednání se dále zúčastnil:  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Magdaléna Boháčková, Luděk Chmelař 

Zápis byl sepsán dne: 13. 11. 2022 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 1 

2. Zpráva o plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce z 19. 8. 2022 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Prodej pozemku 

5. Nákup pozemků 

6. Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 a 7 

7. Návrh rozpočtu na rok 2023 

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2025 

9. Provádění změn rozpočtu   

10. Dohody o provedení práce 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2022 

12. Rozpočtové opatření č. 8 

13. Různé  
 

Usnesení: 

1/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 1, a to včetně jeho změny, 

kdy se původní bod „11. Různé“ posouvá v číslování na „13. Různé“ a nově 

se zařazuje bod „11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2022“ a bod „12. Rozpočtové 

opatření č. 8“. (7 hlasy).(Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

2/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 129/13 o výměře 896 m2 a pozemku 

parc. č. 135/56 o výměře 66 m2 v katastrálním území Stáj. (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdrželo se 0.) 

3/1/2022  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním o koupi 2/112 podílu pozemku parc. 

č. 100 a 2/112 podílu pozemku parc. č. 99/34 vše v katastrálním území Stáj (7 hlasy). 

(Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 



4/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce Stáj na rok 2023 (7 hlasy).  

(Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

5/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 

2024-2025 (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

6/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje, že změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, 

která se evidují podle časové posloupnosti č. 1-…). Rozpočtové opatření v případě 

výdajů do výše 300 000 Kč a v případě příjmů neomezeně může z důvodu časové tísně 

schválit starosta, následně pak bude projednáno na nejbližším zasedání 

zastupitelstva.  (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

7/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje navýšení hodinové sazby za práci pro obec na 220 Kč/hod. 

v případě odborné práce a na 160 Kč/hod. v případě ostatních prací, změna bude platit 

od 1. 1. 2023 a schvaluje dohody o provedení práce pro rok 2023 na činnosti 

vedení účetnictví obce Stáj, vedení obecní pokladny, správa víceúčelové 

budovy a kapličky, správa obecního vodovodu v k. ú. Stáj.  (7 hlasy).  

(Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

8/1/2022  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2022 mezi Obcí Stáj 

a STAVOKOMP SERVICE s.r.o. (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

9/1/2022     Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8 (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 

0, zdrželo se 0) 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce z 19. 8. 2022, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 a 7. 
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

Zapsala:  Dana Hrůzová     ........................................... 

 

Ověřili:  Magdaléna Boháčková  ........................................... 

 

Luděk Chmelař     ........................................... 

 
 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta

 


