
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 21 

Datum konání: 16. 9. 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:  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Pavel Dufek, Luděk Chmelař 

Zápis byl sepsán dne: 20. 9. 2021 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 21 

2. Zpráva o plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce z 22. 7. 2021 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Změna č. 1 územního plánu Stáj 

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

6. Licence na mobilní rozhlas 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021 

8. Majetkoprávní záležitosti 

9. Různé – odpuštění platby vodného a stočného pro místní prodejnu    
 

 

Usnesení: 

1/21/2021 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 21, (7 hlasy). 

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

2/21/2021 Zastupitelstvo Obce Stáj po ověření, že návrh změny č. 1 územního plánu není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 

vydává na základě § 6 odst. 5 c), § 54 a § 55 a za použití § 43 odstavce 4 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 

zákon) a na základě § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Stáj formou opatření obecné 

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



3/21/2021 Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s firmou Lapek, a.s. (7 hlasy). 

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

4/21/2021 Zastupitelstvo schvaluje nákup licence na Mobilní rozhlas (7 hlasy). 

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

5/21/2021 Zastupitelstvo schvaluje odpuštění platby vodného a stočného pro místní 

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

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce z 22. 7. 2021, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 5/2021 a č. 6/2021, 

- informace o majetkoprávních záležitostech (informace o ukončení územního řízení 

na zasíťování a komunikaci k parcelám). 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta
 
 


