
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 27 

Datum konání: 19. 8. 2022, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

Přítomno 6 členů zastupitelstva, jeden omluven (zastupitelstvo usnášení schopné): 

Jan Cink          Dana Hrůzová 

Vlastimil Tlačbaba     Luděk Chmelař    

Pavel Dufek        Karel Vacek 

                     

Jednání se dále zúčastnil:  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Pavel Dufek, Luděk Chmelař 

Zápis byl sepsán dne: 22. 8. 2022 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 27 

2. Zpráva o plnění usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce z 1. 6. 2022 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Rozpočtové opatření č. 3 

5. Darovací smlouva s firmou LAPEK, a.s. 

6. Příkazní smlouva č. 018/2022 

7. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

8. Darovací smlouva s Krajem Vysočina  

9. Odpuštění platby za vodné a stočné pro LAPEK, a.s. 

10. Různé  

 
 

Usnesení: 

1/27/2022 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 27, a to včetně jeho 

změny, kdy se původní bod „8. Různé“ posouvá v číslování na „10. Různé“ 

a nově se zařazují body „8. Darovací smlouva s Krajem Vysočina“ 

a „9. Odpuštění platby za vodné a stočné pro LAPEK, a.s.“ (6 hlasy). 

(Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdrželo se 0.) 

2/27/2022 Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s firmou LAPEK, a.s.  (6 hlasy). 

(Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdrželo se 0.) 

3/27/2022 Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu č. 018/2022 mezi obcí Stáj a 

PL Building s.r.o. na technický dozor investora a další investorsko-inženýrské 

činnosti pro stavbu „Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura pro 4 RD v obci 

Stáj“ (6 hlasy). (Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdrželo se 0.) 



4/27/2022 Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Krajem Vysočina 

a obcí Stáj jejímž předmětem je darování pozemků parc. č. 481/8 

o výměře 179 m2, 481/9 o výměře 29 m2, 481/10 o výměře 165 m2 a 481/12 

o výměře 20 m2 vše v katastrálním území Stáj, obci Stáj (6 hlasy).  

(Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdrželo se 0.) 

5/27/2022 Zastupitelstvo schvaluje odpuštění platby vodného a stočného pro místní 

prodejnu firmě LAPEK, a.s. (6 hlasy). (Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdrželo se 0.) 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce z 1. 6. 2022, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 3, 

- zprávy kontrolního a finančního výboru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

Ověřili:  Pavel Dufek   ........................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta

 
 
 


