
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Stáj 
č. 9 

 

Datum konání: 19. 12. 2019, 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 – Karel Vacek, Luděk Chmelař  

Zápis byl sepsán dne: 22. 12. 2019 

Program: 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva č. 9 

2. Zpráva o plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce z 31. 10. 2019 

3. Zpráva starosty za uplynulé období 

4. Smlouvy na nákup pozemků  

5. Dodatek č. 4 smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění 

odvozu separovaného odpadu 

6. Dodatek č. 12 smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění 

sběru a svozu tuhého komunálního odpadu 

7. Smlouva o zápůjčce kontejneru na odpadní jedlé tuky 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stáj za rok 2019 

9. Rozpočtové opatření č. 7 

10. Majetkoprávní záležitosti  

11. Úprava sazby dohod o provedení práce 

12. Různé  -  Smlouva o poskytnutí dotace "Obnova venkova Vysočiny 2019" 

- Smlouva o poskytnutí dotace "Venkovské prodejny 2019" 

- požadavek na finanční vyrovnání za studny a vodovod na soukromích 

pozemcích 

 



Usnesení: 

1/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 9  (6 hlasy). 

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

2/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na nákup pozemků mezi obcí Stáj (kupující) 

a ………… (prodávající) na pozemky v katastrálním území Stáj parc. č. 135/50 

o výměře 1 145 m2, 135/51 o výměře 1 159 m2, 135/52 o výměře 147 m2, 135/53 

o výměře 8 m2 a 135/54 o výměře 108 m2, za cenu 150 Kč/m2. Zastupitelstvo 

schvaluje smlouvu na nákup pozemků mezi obcí Stáj (kupující) a ………… 

a ………… (prodávající) na pozemky v katastrálním území Stáj parc. č. 129/12 

o výměře 980 m2, 129/13 o výměře 896 m2 a 129/14 o výměře 209 m2, za cenu 

150 Kč/m2. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na nákup pozemku mezi obcí Stáj (kupující) 

a ………… a ………… (prodávající) na pozemek v katastrálním území 

Stáj parc. č. 68/4 o výměře 100 m2, za cenu 100 Kč/m2. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na nákup pozemků mezi obcí Stáj (kupující) 

a spoluvlastníky pozemků (prodávající) na pozemky v katastrálním území Stáj 

parc. č. 135/55 o výměře 72 m2 a 135/56 o výměře 66 m2, za cenu 150 Kč/m2 

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

3/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 smlouvy s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu separovaného odpadu  (6 hlasy). 

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

4/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 12 smlouvy s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního 

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

5/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zápůjčce kontejneru na odpadní jedlé 

tuky s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  (6 hlasy). 

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

6/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje úpravu sazby dohod o provedení práce pro hlavní 

účetní a pro pokladní na 350 Kč/hod., a to s účinností od 1. 1. 2020. (6 hlasy). 

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

7/9/2019 Zastupitelstvo stanovilo podmínky pro jednání s vlastníky pozemků ohledně 

postupu při řešení jejich požadavku na finanční vyrovnání za studny a vedení 

vodovodu na jejich pozemcích. (6 hlasy).  

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

8/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02714.0662 

z programu "Obnova venkova Vysočiny 2019".  (6 hlasy). 

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

9/9/2019 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. ID FV02728.0068 

z programu "Venkovské prodejny 2019".  (6 hlasy). 

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

 



Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- zprávu starosty obce o plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce z 31. 10. 2019, 

- zprávu starosty za uplynulé období, 

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stáj za rok 2019, 

- rozpočtové opatření č. 7, 

- informace o majetkoprávních záležitostech. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30 

 

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

 

Ověřili:  Karel Vacek    ........................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Cink 

starosta 

Vlastimil Tlačbaba 

místostarosta
 
 


