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Usnesení č. 16/2018-2022 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 16.03.2022,  OÚ 
Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin. 
 
Zastupitelé obce Staňkovice schvalují: 
 

1. Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu a zapisovatele 

Hlasy pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

2. Zpráva předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2021 do data 

účetní závěrky 31.12.2021 a za období 1.1.2022 do data účetní závěrky 28.02.2022 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 

3. Inventarizační zpráva k 31.12.2021 

Hlasy pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

4. Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2022 

Hlasy pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

5. Odpisový plán majetku na rok 2022 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 

6. Prodej části pozemku o výměře 31m2, vyměřené dle Geometrického plánu č.212-117/2021 ze 
dne 20.10.2021 jako díl a, z pozemku KN č.375/2, katastrální území Staňkovice u Uhlířských 
Janovic [753611], místní část Nová Ves, obec Staňkovice, zapsané na listu vlastnictví 10001, 
u Kat. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, dle záměru Č.j. 
21122901/PO/2021, zveřejněného od 31.12.2021 do 28.2.2022, ve znění dle předloženého 
návrhu kupní smlouvy jedinému zájemci 
Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

7. Prodej částí „a“ o výměře 13m2 z obecního pozemku KN parc.č. 427/3, a části „c“ o výměře 
20 m2 z obecního pozemku KN parc.č. 426/1, oddělených dle geometrického plánu č.214-
124/2021 ze dne 25.10.2021, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, místní část Nová Ves, 
obec Staňkovice, vedené na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Územní 
pracoviště Kutná Hora, dle záměru Č.j. 21122902/PO/2021, zveřejněného od 31.12.2021 do 
28.2.2022, zájemcům, ve znění dle předloženého návrhu kupní smlouvy 
Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

8. Prodej části „díl b“ o výměře 5m2 z obecního pozemku KN parc.č. 427/3, , oddělených dle 
geometrického plánu č.214-124/2021 ze dne 25.10.2021, k.ú. Staňkovice u Uhlířských 
Janovic, místní část Nová Ves, obec Staňkovice, vedené na LV č.10001 u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Kutná Hora, dle záměru Č.j. 
21122902/PO/2021, zveřejněného od 31.12.2021 do 28.2.2022, zájemkyni, ve znění dle 
předloženého návrhu kupní smlouvy 
Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 

9. Prodej pozemku KN parc.č.447, o výměře 22m2, druh pozemku zahrada, katastrální území 
Staňkovice u Uhlířských Janovic [753611], místní část Nová Ves, obec Staňkovice, zapsané 
na listu vlastnictví 10001, u Kat. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná 
Hora, dle záměru Č.j. 21122903/PO/2021, zveřejněného od 31.12.2021 do 28.2.2022, ve 
znění dle předloženého návrhu kupní smlouvy jediné zájemkyni 
Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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10. Zveřejnění záměru Č.j. 22031601/PO/2022 směny pozemků KN parc.č. 426/12, odděleného 

geometrickým plánem 213-118/2021, ze dne 8. října 2021 z pozemku KN parc.č.426/1, o 

výměře 21 m2 za část pozemku KN parc.č.521/38 o výměře 32m2, oddělené pod číslem KN 

parc.č.521/47 dle Geometrického plánu č. 216-152/2021, ze dne 04.02.2022,  k.ú. Staňkovice 

u Uhlířských Janovic, místní část Nová Ves, obec Staňkovice, zapsané na listu vlastnictví 

10001, u Kat. úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.  

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

11. Veřejnoprávní smlouva č.2364462203 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 000,-Kč 
pro Mateřskou školu Vavřinec, p.o. IČ:70993556 za účelem nákupu didaktických pomůcek 
ve školním roce 2021 / 2022 na základě podané žádosti 
Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 

12. Veřejnoprávní smlouva č. 2364462202  na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-Kč 
pro Mateřskou školu Radvanice, okres Kutná Hora, p.o., IČ: 75034000 za účelem pořízení 
materiálu pro polytechnickou výuku a pomůcek k rozvoji hrubé motoriky ve školním roce 
2021 / 2022 na základě podané žádosti 
Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

13. Darovací smlouvu č. 2364462201 na finanční podporu činnosti Linky bezpečí, z.s.,  

IČ: 61383198 ve výši 3000,-Kč na základě podané žádosti 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 

14. Finanční dar ve výši 100 000,-Kč na bankovní účet „SOS Ukrajina“ číslo 0093209320/0300, 

prostřednictvím Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00, Praha 2 Telefon: +420 778 498 314  

E-mail: mail@clovekvtisni.cz, IČ: 25 75 52 77, DIČ: CZ 25 75 52 77 bez požadavku darovací 

smlouvy a bez vyúčtování 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

15. Finanční dar do výše 100 000 Kč na konkrétní účel ve spolupráci se Svazkem Obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního posázaví, na výdaje, související jak s finanční tak 

materiální pomocí, s ubytováním nebo zaměstnáním uprchlíků z Ukrajiny, pokud bude 

stanoven společný postup 

Hlasy pro: 7    proti: 0   zdržel se: 0 

 

16. Navýšení hodinové sazby za řádně vykonanou práci, uskutečněnou na základě uzavřené 

Písemné dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti  a to z původních  

100 Kč/h na novou výši 250 Kč za hodinu s účinností od 1.4.2022. 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 

17. Navýšení hodnoty věcného daru pro trvale žijící občany/ky, kteří dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a 

více let. Částka na osobu a rok je pro tento účel stanovena na 1000Kč s povolenou, 

nevymahatelnou odchylkou +/- 20%.  

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Staňkovice, Staňkovice č.p.30, 28504 Staňkovice, pošta Uhlířské Janovice, IČ:00236446 

 Str. 3 ze 2 

 
Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                   
 
18. Činnost obecního úřadu za období od  29.12.2021 do 16.03.2022 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Radek Kulhavý   …………………………………………….. 

 

 

                                         Ing. Miroslav Stoupa …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

                   Místostarosta                                   Starosta 
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