
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 19 

Datum konání: 10. 6. 2021, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

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

Jan Cink           Petr Dufek 

Vlastimil Tlačbaba      Luděk Chmelař 

Pavel Dufek         Karel Vacek        

            

Jednání se dále zúčastnil:  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Karel Vacek 

Určení ověřovatelů zápisu – Pavel Dufek, Luděk Chmelař 

Zápis byl sepsán dne: 17. 6. 2021 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 19 

2. Zpráva o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce z 29. 4. 2021 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Návrh závěrečného účtu obce Stáj za rok 2020 

5. Účetní závěrka obce Stáj za rok 2020 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2021 a č. 3/2021 

7. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

8. Žádost TJ Sapeli Polná z.s. o příspěvek na činnost 

9. Majetkoprávní záležitosti – zrušení věcného břemene 

             – změna hodinové sazby za práci 

10. Různé – turistická mapa   

 

Usnesení: 

1/19/2021 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 19, (6 hlasy). 

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

2/19/2021 Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Stáj za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stáj za rok 2020, a to bez výhrad,   

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

3/19/2021 Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Stáj za rok 2020, účetní závěrka 

byla schválena zastupitelstvem všemi (šesti) hlasy bez připomínek. (6 hlasy). 

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

4/19/2021 Zastupitelstvo schvaluje dar pro TJ SAPELI POLNÁ, z.s. ve výši 30 000 Kč 

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



5/19/2021 Zastupitelstvo schvaluje zrušení věcného břemene – předkupní právo, 

u pozemku parc. č. 135/6 v katastrálním území Stáj (6 hlasy).  

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

6/19/2021 Zastupitelstvo schvaluje navýšení hodinové sazby za práci pro obec na 

180 Kč/hod. v případě odborné práce a na 130 Kč/hod. v případě ostatních prací, 

změna bude platit od 1. července 2021 (6 hlasy). 

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

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce z 29. 4. 2021, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření 2/2021, 3/2021 

- zprávy kontrolního a finančního výboru 

- informace o možnosti zakoupení turistické napy.  

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

Zapsal:  Karel Vacek   ........................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta

 

 


