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Usnesení č. 17/2018-2022 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 22.06.2022,  OÚ 
Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin. 
 
Zastupitelé obce Staňkovice schvalují: 
 
1. Program veřejného zasedání, zapisovatele Martinu Růtovou a ověřovatele zápisu  

Lucii Janglovou a Miroslava Zeminu 

Hlasy pro: 7    proti: 0   zdržel se: 0 
 

2. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2022 do data 

účetní závěrky 31.5.2022  

Hlasy pro: 7    proti: 0   zdržel se: 0 

 

3. Rozpočtové opatření č.2 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2022  

Hlasy pro: 7    proti: 0   zdržel se: 0 

 

4. Závěrečný účet Obce Staňkovice za rok 2021 s vyjádřením bez výhrad včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staňkovice IČ:00236446 za rok 2021 se 

závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb. 

Hlasy pro:  7    proti: 0   zdržel se: 0 

 

5. Účetní závěrku Obce Staňkovice za rok 2021, včetně inventarizační zprávy a výsledku 

hospodaření ve schvalovacím řízení (Rozvaha C III, odst.2)  ve výši 1,981.893,11 Kč. 

Hlasy pro: 7    proti: 0   zdržel se: 0 

 

6. Stanoven počet devět členů zastupitelstva Obce Staňkovice na další volební období 2022-

2026 dle ustanovení §67 a §68 zák.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

7. Směna pozemků Obce Staňkovice KN parc.č. 426/12, odděleného geometrickým plánem 213-

118/2021 z pozemku KN parc.č.426/1, o výměře 21 m2 za část pozemku jediného majitele 

(fyzické osoby) KN parc.č.521/38 o výměře 32m2, oddělené pod číslem KN parc.č.521/47 dle 

Geometrického plánu č. 216-152/2021, k.ú. Staňkovice ve znění dle předloženého návrhu 

smlouvy.  Záměr č.j 22031601/PO/2022 zveřejněn od 17.03.2022 do 30.4.2022. 

Hlasy pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                   
 

8. Činnost obecního úřadu za období od  16.03.2022 do 22.06.2022 
Hlasy pro:  7   proti: 0   zdržel se: 0 

 
Za zastupitelstvo ověřili:  Lucie Janglová 
      

Miroslav Zemina 
  

 
………………………………………………….           …………………………………………………. 

   František Makal                         Jaroslav Zahradníček 
místostarosta obce                                                                  starosta obce 
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