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Zápis č.1
Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/
konaného 10.11.2010
v 18,00 hod.
v zasedací místnosti ZD Opařany, Stádlec čp. 66.
Přítomni: Ing.Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana
Nová, Jiří Süsmilich, Jiří Štamberk, Eva Švadlenová.
Omluveni:0
Neomluveni:0
Program: Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů
Složení slibu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
Zřízení finančního, kontrolního a sociálního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů ZO
Rozpočtová změna
Různé

Schůzi zahájil dosavadní starosta Jiří Štamberk /dále jen předsedající/ a po přivítání
přítomných a ověření osvědčení o zvolení členem ZO v souladu s § 69 odst.2
zákona o obcích přečetl slib a vyzval přítomné členy ZO ke složení slibu slovy slibuji a
jeho podpisu viz příloha č. 1. Všichni členové ZO složili slib.
Žádný člen ZO neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Jmenoval zapisovatele zasedání paní Idu Faltýskovou
a navrhl ověřovatele zápisu: paní Miluši Némethovou a paní Bc. Janu Novou.
1) Hlasování o složení ověřovatelů. Návrh byl přijat.
7 hlasů pro
2) Hlasování o programu. Program byl přijat.
7 hlasů pro
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3) Volba starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl, aby funkce starosta byla uvolněná a ZO volilo 1 místostarostu,
který nebude uvolněn, návrh byl přijat.
7 hlasů pro
4) Předsedající navrhl volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. ZO návrh
schválilo .
7 hlasů pro
5) Na funkci uvolněného starosty byl navržen: Ing. Milan Kelich,
Výsledek volby: návrh byl schválen bez připomínek
6 hlasů pro
1 hlas se zdržel hlasování
ZO Stádlec volí starostou obce Stádlec pana Ing. Milana Kelicha.
6) Dnešním dnem tj.10.11.2010 včetně končí ve funkci uvolněného starosty pan Jiří
Štamberk.
Předsedající předal řízení schůze nově zvolenému starostovi.
Nově zvolený starosta přijímá slib dosavadního starosty, který je nově členem
zastupitelstva.
Nově zvolený starosta poděkoval za zvolení občanům obce, pronesl krátkou řeč a po
té pokračoval ve schváleném programu.
7) Na funkci neuvolněného místostarosty byl navržen: pan Ing. Pavel Doubek,
Výsledek volby: návrh byl schválen bez připomínek.
6 hlasů pro
1 hlas se zdržel hlasování
ZO Stádlec volí místostarostou obce Stádlec pana Ing. Pavla Doubka.
8) Předsedající informuje o povinnosti zřídit ze zákona povinný finanční, kontrolní
výbor a dále informuje o záměru zřídit výbor pro sociální věci, kulturu a sport, výbor
pro lesní hospodářství, výbor pro rozvoj a infrastrukturu a osadní výbor pro Staré
Sedlo.
Počet členů výborů je stanoven na 3 členy kromě výboru pro sociální věci , kulturu a
sport, který bude mít 9 členů.
Členové výboru budou zvoleni později.
7 hlasů pro
9) Na funkci předsedy finančního výboru je navržena paní Miluše Némethová.
Výsledek hlasování
7 hlasů pro
10) Na funkci předsedy kontrolního výboru je navržena Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování
7 hlasů pro
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11) Na funkci předsedy výboru pro sociální věci, kulturu a sport je navržena paní
Eva Švadlenová.
Výsledek hlasování
7 hlasů pro
12) Na funkci předsedy výboru pro lesní hospodářství je navržen pan Jiří Süsmilich
Výsledek hlasování
7 hlasů pro
13) Na funkci předsedy výboru pro rozvoj a infrastrukturu je navržen pan Ing. Milan
Kelich.
Výsledek hlasování
7 hlasů pro

14) Na funkci předsedy osadního výboru pro Staré Sedlo je navržen pan Josef Zíka.
Výsledek hlasování
7 hlasů pro

15) Předsedající navrhl, aby neuvolněným ZO byla v souladu s §72 zákona obcích a
nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce zastupitelstev v platném
znění poskytována od 10.11.2010 odměna ve výši:
Místostarosta: ve výši 10 000,- Kč
Člen ZO a předseda výboru: ve výši 1520,- Kč
Člen ZO: ve výši 460,- Kč
Návrh byl schválen
7 hlasů pro

16) Starosta předložil ke schválení ZO rozpočtovou změnu za říjen 2010 č. 8, která
se týká na straně příjmů kromě změny mezi položkami zvýšení rozpočtu o dotace na
volby a vyšší příjmy z daní a z těžby dřeva a na straně výdajů kromě změny mezi
paragrafy zvýšení rozpočtu u dotace na volby, odměny při skončení funkčního období
starosty, která bude vyplacena jednorázově, pojistného, a úhrady DPH za III.
čtvrtletí. Viz příloha č. 2.
Návrh byl schválen
7 hlasů pro
17) Starosta žádá ZO o podporu ve schvalování rozpočtových změn v souladu
s vnitřní směrnicí o rozpočtu účinné k 1.4.2009.
ZO schvaluje
7 hlasů
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Usnesení ZO Stádlec
z 1. Veřejného zasedání ze dne 10.11.2010
1/1 – ZO schválilo ověřovatele zápisu č. 1 paní Miluši Némethovou a paní Bc. Janu
Novou
7 hlasů pro
2/1 – ZO schválilo program veřejného zasedání.
7 hlasů pro
3/1 – ZO schválilo, že pro funkci starosty bude člen ZO dlouhodobě uvolněn.
7 hlasů pro
4/1 – ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
7 hlasů pro
5/1 – ZO schválilo volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
7 hlasů pro
6/1 – ZO volí starostou obce Stádlec pana Ing. Milana Kelicha, 1970, Stádlec čp. 104.
6 hlasů pro
1 hlas se zdržel hlasování
7/1 – ZO volí místostarostou obce pana Ing. Pavla Doubka, 1980, Slavňovice čp. 10.
6 hlasů pro
1 hlas se zdržel hlasování
8/1 – ZO volí předsedkyní finančního výboru paní Miluši Némethovou.
7 hlasů pro
9/1 – ZO volí předsedkyní kontrolního výboru paní Bc. Janu Novou.
7 hlasů pro
10/1 – ZO volí předsedkyní výboru pro sociální věci, kulturu a sport paní Evu
Švadlenovou.
7 hlasů pro
11/1 – ZO volí předsedou výboru pro lesní hospodářství pana Jiřího Süsmilicha.
7 hlasů pro
12/1 – ZO volí předsedu výboru pro rozvoj a infrastrukturu pana Ing. Milana Kelicha.
7 hlasů pro
13/1 – ZO volí předsedu osadního výboru pro Staré Sedlo pana Josefa Zíku.
7 hlasů pro
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14/1 ZO zvolilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO takto:
Místostarosta 10 000,-Kč
Členové ZO, kteří mají předsednickou funkci – 1520,-Kč
Členové ZO – 460,- Kč
S platností od 10.11.2010
6 hlasů pro
1 hlas se zdržel hlasování

15/1 ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 8
7 hlasů pro

Zapsala: Ida Faltýsková

Schůze zkončila dne: 10.11.2010 v 19,20hod.

Ověřitelé: ______________________________________
______________________________________

Starosta:_______________________________________

Příloha č. 1

Slib
člena zastupitelstva obce Stádlec

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“

Svým podpisem potvrzuji složení slibu!

Ing. Pavel Doubek_________________________________________________
Ing. Milan Kelich__________________________________________________
Miluše Némethová_________________________________________________
Bc. Jana Nová_____________________________________________________
Jiří Süsmilich_____________________________________________________
Jiří Štamberk_____________________________________________________
Eva Švadlenová___________________________________________________

