
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 23 

Datum konání: 9. 12. 2021, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

Přítomni 4 členové zastupitelstva, tři omluveni (zastupitelstvo usnášení schopné): 

Jan Cink          Dana Hrůzová 

Pavel Dufek        Luděk Chmelař 

                     

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: 14. 12. 2021 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 23 

2. Zpráva o plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce z 18. 11. 2021 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Rozpočet obce Stáj na rok 2022 

5. Rozpočtové opatření č. 9/2021  

6. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje 

Vysočina 

7. Dodatky č. 2, 6 a 13 ke smlouvě s firmou AVE o zajištění odvozu odpadů 

8. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

9. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 

10. Podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce sportoviště v obci Stáj" 

11. Strategický plán rozvoje obce Stáj 

12. Různé   
 

 

Usnesení: 

1/23/2021 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 23, a to včetně jeho 

změn, kdy se původní bod „10. Různé“ posouvá v číslování na „12. Různé“ 

a nově se zařazují body „10. Podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce 

sportoviště v obci Stáj"“ a „11. Strategický plán rozvoje obce Stáj“ (4 hlasy). 

(Hlasovalo 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0.) 

2/23/2021 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Stáj na rok 2022  (4 hlasy).  

(Hlasovalo 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0.) 



3/23/2021 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Kraje Vysočina  (4 hlasy). (Hlasovalo 4, pro 4, proti 0, 

zdrželo se 0.) 

4/23/2021 Zastupitelstvo schvaluje Dodatky č. 2, 6 a 13 ke smlouvě s firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. o zajištění odvozu odpadů  (4 hlasy). (Hlasovalo 4, 

pro 4, proti 0, zdrželo se 0.) 

5/23/2021 Zastupitelstvo schvaluje plán inventur a inventarizační komisi v následujícím 

složení: Petr Dufek, předseda komise, Pavel Dufek, Dana Hrůzová, Luděk 

Chmelař a Karel Vacek, členové komise. (4 hlasy).  (Hlasovalo 4, pro 4, proti 0, 

zdrželo se 0.) 

6/23/2021 Zastupitelstvo obce Stáj schvaluje podání žádosti o dotaci pro rok 2022 

z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Rekonstrukce sportoviště v obci Stáj" 

(4 hlasy). (Hlasovalo 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0.) 

7/23/2021 Zastupitelstvo obce Stáj schvaluje Strategický plán rozvoje obce Stáj. (4 hlasy). 

(Hlasovalo 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0.) 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce 

z 18. 11. 2021, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 9/2021, 

- zápisy z činnosti kontrolního výboru a finančního výboru obce. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 
 
 


