
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 26 

Datum konání: 1. 6. 2022, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

Přítomni 7 členů zastupitelstva (zastupitelstvo usnášení schopné): 

Jan Cink          Dana Hrůzová 

Vlastimil Tlačbaba     Luděk Chmelař    

Pavel Dufek        Karel Vacek 
Petr Dufek 

                     

Jednání se dále zúčastnil:  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Petr Dufek, Karel Vacek 

Zápis byl sepsán dne: 7. 6. 2022 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 26 

2. Zpráva o plnění usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce z 21. 4. 2022 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Pronájem rybníka 

6. Smlouva na pronájem 

7. Smlouva na zasíťování parcel pro 4RD 

8. Určení ceny parcel pro výstavbu RD  

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva 

10. Smlouva o připojení k distribuční soustavě  

11. Různé - Úsporná opatření při hospodaření s pitnou vodou 

 
 

Usnesení: 

1/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 26, a to včetně jeho 

změny, kdy se původní bod „10. Různé“ posouvá v číslování na „11. Různé“ 

a nově se zařazuje bod „10. Smlouva o připojení k distribuční soustavě“ 

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

2/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje pronajmout Obecní dolní rybník v obci Stáj Ladislavu 

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

3/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu Obecního dolního rybníka 

v obci Stáj, mezi Obcí Stáj a Ladislavem Melicharem  (7 hlasy).  

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



4/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 6/2022 mezi Obcí Stáj 

a STAVOKOMP SERVICE s.r.o. na provedení stavby „Inženýrské sítě 

a dopravní infrastruktura pro 4 RD v obci Stáj“, (7 hlasy).  

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

5/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje prodejní cenu za stavební parcely ve výši 600 Kč/m2   

(4 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 4, proti 3, zdrželo se 0.) 

6/26/2022 Zastupitelstvo schvyluje pro následující volební období 7 členů zastupitelstva 

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

7/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z hladiny 

nízkého napětí č. 9001983872 mezi Obcí Stáj a EG.D, a.s. (7 hlasy).  

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

8/26/2022 Zastupitelstvo schvaluje v rámci úsporných opatření při hospodaření s pitnou 

vodou zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad pitnou vodou z vodovodního 

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

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce z 21. 4. 2022, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 2. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

Ověřili:  Petr Dufek   ........................................... 

 

Karel Vacek   ........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta

 
 
 


