
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 24 

Datum konání: 3. 2. 2022, od 18:30 

Místo konání: OÚ Stáj 

Přítomni 7 členů zastupitelstva (zastupitelstvo usnášení schopné): 

Jan Cink          Dana Hrůzová 

Vlastimil Tlačbaba     Luděk Chmelař    

Pavel Dufek        Karel Vacek 
Petr Dufek 

                     

Jednání se dále zúčastnil: Marie Urbanová 

Jednání zahájil a řídil – Jan Cink 

Jmenování zapisovatele – Dana Hrůzová 

Určení ověřovatelů zápisu – Petr Dufek, Karel Vacek 

Zápis byl sepsán dne: 6. 2. 2022 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 24 

2. Zpráva o plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce z 9. 12. 2021 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Dohody o provedení práce 

5. Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11  

6. Různé - dar pro TJ SAPELI POLNÁ, z.s.   

- oprava rozpočtu obce na rok 2022 
 

 

Usnesení: 

1/24/2022 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 24 (7 hlasy). 

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

2/24/2022 Zastupitelstvo schvaluje dohody o provedení práce pro rok 2022 na činnosti 

vedení účetnictví obce Stáj, vedení obecní pokladny, správa víceúčelové 

budovy a kapličky, správa obecního vodovodu v k. ú. Stáj   (7 hlasy).  

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

3/24/2022 Zastupitelstvo schvaluje dar pro TJ SAPELI POLNÁ, z.s. ve výši 15 000 Kč  

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

 

 

 

 



Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce z 9. 12. 2021, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- rozpočtové opatření č. 10 a 11, 

- že z důvodu novely vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě č. 412/2021 

Sb. platné od 1. ledna 2022, došlo ke změně položky 1340, mění se pouze číslo 

položky, ale objem na ní se nemění, proto se schválený rozpočet opraví, použije se 

nová položka 1345. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta

 

 
 
 


