
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 18 

Datum konání: 29. 4. 2021, 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 – Petr Dufek, Karel Vacek 

Zápis byl sepsán dne: 4. 5. 2021 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 18 

2. Zpráva o plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce z 26. 2. 2021 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Prodej pozemku 

5. Smlouva na prodej pozemku 

6. Smlouva o dílo – sklad nářadí 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

8. Zápis do obecní kroniky rok 2020 

9. Majetkoprávní záležitosti  

10. Dodatek smlouvy s Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo 

11. Různé    

 

Usnesení: 

1/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 18, a to včetně jeho změn, 

kdy se původní bod „10. Různé“ posouvá v číslování na „11. Různé“ a nově 

se zařazuje bod „10. Dodatek smlouvy s Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo“ 

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

2/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 135/4 v katastrálním území Stáj 

o výměře 876m2 (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

3/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 135/5 v katastrálním území Stáj 

o výměře 890 m2 (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se   0.) 

4/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 135/4 v katastrálním 

území Stáj o výměře 876 m2 (7 hlasy). (Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 



5/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 135/5 v katastrálním 

území Stáj o výměře 890 m2 (7 hlasy).  

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

6/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na stavbu skladu nářadí  (7 hlasy). (Hlasovalo 

7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0.) 

7/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2020 (7 hlasy).  

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

8/18/2021 Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené 25. 3. 2010 

s Lesní družstvo obcí Měřín, družstvo  (7 hlasy).  

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

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce z 26. 2. 2021, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření 1/2021, 

- informace o majetkoprávních záležitostech (projekt na propojení vrtu s vodojemem, rozšíření 

a oprava cesty). 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta
 
 


