
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 22 

Datum konání: 18. 11. 2021, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

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

Jan Cink          Dana Hrůzová 

Vlastimil Tlačbaba     Luděk Chmelař 

Petr Dufek         Karel Vacek 

                 

Jednání se dále zúčastnil:  

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Petr Dufek, Karel Vacek 

Zápis byl sepsán dne: 21. 11. 2021 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 22 

2. Zpráva o plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce z 16. 9. 2021 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Návrh rozpočtu na rok 2022 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2021 a č. 8/2021 

7. Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt multifunkčního hřiště 

8. Různé – změna hodnoty daru k narození dítěte a k životnímu jubileu    
 

 

Usnesení: 

1/22/2021 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 21, a to včetně jeho 

změn, kdy se původní bod „7. Různé“ posouvá v číslování na „8. Různé“ a nově 

se zařazuje bod „7. Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt 

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

2/22/2021 Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce Stáj na rok 2022  (6 hlasy).  

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

3/22/2021 Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  (6 hlasy). (Hlasovalo 6, 

pro 6, proti 0, zdrželo se 0.) 



4/22/2021 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 

na projekt „Multifinkční hřiště v obci Stáj“ mezi ARTENDR s.r.o. a obcí Stáj 

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

5/22/2021 Zastupitelstvo schvaluje navýšení daru k narození dítěte na 3 000 Kč a navýšení 

hodnoty daru k životnímu jubileu na 800 Kč, a to s účinností od 1. ledna 2022 

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

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce z 16. 9. 2021, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 7/2021 a č. 8/2021. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta
 
 


