
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 13 

 

Datum konání: 9. 7. 2020, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

Přítomno 7 členů zastupitelstva (zastupitelstvo usnášení schopné): 

Jan Cink           Dana Hrůzová 

Vlastimil Tlačbaba      Luděk Chmelař 

Pavel Dufek         Karel Vacek 

Petr Dufek 

            

Jednání se dále zúčastnil: Karel Klíma  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Pavel Dufek, Luděk Chmelař 

Zápis byl sepsán dne: 15. 7. 2020 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 13 

2. Zpráva o plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce z 23. 4. 2020 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Smlouva o dílo na zhotovení chodníku 

5. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

6. Oprávnění k výběru hotovosti z bankovního účtu 

7. Rozpočtové opatření č. 2 

8. Majetkoprávní záležitosti  

9. Různé  -  nákup stolních kalendářů s tématikou obcí Polenska pro občany 

- odpuštění platby vodného a stočného pro místní prodejnu   

 

 

Usnesení: 

1/13/2020 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 13 včetně jeho 

změn, tj. zrušení bodu 7. a bodu 8., zařazení nového bodu 7. Rozpočtové 

opatření č. 2 a posun v číslování (8. Majetkoprávní záležitosti a 9. Různé), 

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

2/13/2020 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo se společností COLAS CZ, a.s., jejímž 

předmětem je zhotovení chodníku,  (7 hlasy).  

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



3/13/2020 Zastupitelstvo schvaluje oprávnění k výběru hotovosti z bankovního účtu 

obce samostatně pro starostu nebo místostarostu, a to do maximální výše 

50 000 Kč  (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

4/13/2020 Zastupitelstvo schvaluje nákup stolních kalendářů s tématikou obcí Polenska, 

které budou rozdány občanům po jednom kusu na dům,   (7 hlasy).  

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

5/13/2020 Zastupitelstvo schvaluje odpuštění platby za vodné a stočné v místní prodejně 

za poslední zúčtovací období (7/2019 - 6/2020)  (7 hlasy). 

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

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce z 23. 4. 2020, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- zápisy z činnosti kontrolního výboru a finančního výboru obce, 

- rozpočtové opatření č. 2, 

- informace o majetkoprávních záležitostech. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta
 
 


