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1.

Úvodní slovo starosty.

Milí spoluobčané, vážení voliči,
Ve volbách v říjnu 2014 kandidovala pouze jedna volební strana, a tak
měli občané pouze omezenou možnost vybrat do vedení našich obcí své
zástupce. Mandát vzešlých z těchto voleb vypršel zvoleným zastupitelům
5. října tohoto roku (2018). Z tohoto důvodu předkládám jako starosta městyse
Závěrečnou zprávu o činnosti Zastupitelstva městyse Stádlec v právě
ukončeném volebním období (dále jen „závěrečná zpráva“).
Cílem této závěrečné zprávy by mělo být především poskytnout přehled
novému vedení obce o tom, co se v uplynulém volebním období uskutečnilo, co
se rozpracovalo, co je připravené k realizaci apod. Jelikož však došlo ve složení
zastupitelstva jen k nevelké personální obměně, je hlavním cílem této zprávy
podat ucelenou informaci voličům o stavu obce a jejím finančním zdraví na
konci volebního období. Podobná závěrečná zpráva bude zpracována i na konci
volebního období v roce 2022, kdy mohou být změny ve vedení obce
zásadnějšího významu.
Mou snahou bylo předložit ve zprávě přehledně uspořádaná data a grafy,
které umožňují srovnání uplynulých čtyř let. Jednotlivé kapitoly byly zvoleny
tak, aby postihovaly nejdůležitější oblasti správy a života obce.
Vážení občané, každý z nás má jiné priority nebo oblasti zájmu a nelze
podrobně popsat veškeré činnosti zastupitelstva nebo položky rozpočtu. Proto
ani tato zpráva nemá ambice popsat vše a postihnout každý detail. Přál bych si
však, aby poskytla Vám, voličům alespoň základní představu o práci
zastupitelstva v ukončeném volebním období, výdajích a majetku obce.
V případě vašeho zájmu se k jednotlivým kapitolám můžeme dále vracet na
stránkách zpravodaje.
Ing. Milan Kelich
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2.

VOLEBNÍ STRANY, JEJICH VIZE A CÍLE

2. 1. O místa v zastupitelstvu se v uplynulém volebním období ucházela pouze
jedna volební strana a to Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – s názvem Šance pro změnu ve složení
-

Ing. Milan Kelich
Ing. Pavel Doubek
Roman Buchcar
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich

-

Eva Švadlenová
Bc. Jana Nová
Ing. Petr Fuka
Patrik Andráš

2. 2. Volební strana představila svůj program pro volební období 2014 - 2018.
Obsahoval 13 bodů, které byly nazvány „Programové vize na následující
volební období“. V přehledné tabulce vidíte, jak se nám podařilo tyto vize
naplnit.
p.č.

Název akce – slib v roce 2014

1

Výstavba sociálního zázemí u požární zbrojnice v Křídě

2

Rekonstrukce Petrovského rybníka, včetně úpravy prostranství

3

Oslavy 70. výročí osvobození Stádlce Rudou armádou

4

Oslava 40. výročí otevření řetězového mostu u Stádlce

5

Rekonstrukce ubytovacích prostor v budově restaurace ve
Stádlci

6

Využití budovy synagogy ve Stádlci

7

Rekonstrukce společenské místnosti ve Starém Sedle

8

Rekonstrukce 1. patra budovy úřadu (kanceláře a obřadní síň)

9

Dokončení rekonstrukce 1. patra hasičské zbrojnice ve Stádlci

10

Oslavy 730 let od 1. písemné zmínky o obcích Stádlec a Křída

11

Vodovod Staré Sedlo, Křída a Slavňovice – dokončení
projektové části

12

přeložka VN, zasíťování pozemků a jejich příprava pro
zástavbu

13

Dobudování (rekonstrukce a opravy stávajících) místních
komunikací v obcích

3

Výsledek v roce
2018
Splněno v r. 2015 –
spolufinancováno
z dotace JčK
Splněno v r. 2016
Neproběhly
Splněno v r. 2015
Splněno v r. 2016
Nezrealizováno –
budova prodána
Splněno v r. 2016
spolufinancováno
z dotace JčK
Splněno v r. 2016
Nesplněno
Proběhly 2017
Staré Sedlo realizace
2017 spolufinancováno
z dotace MZem. ČR,
ostatní probíhá
Přeložka zrealizovaná,
proběhl výkup pozemků
pro rozšíření cesty
Pouze dílčí plnění

2.3. Nad rámec volebního programu se nám povedlo zrealizovat tyto investiční
akce:
2015:
• Obnova kaple Kalvárie – spolufinancováno z dotace JčK,
2016:
• Oprava požární nádrže v Křídě - spolufinancováno z dotace JčK;
• Vybudování víceúčelového hřiště ve Stádlci - spolufinancováno z dotace
JčK;
2017:
• Rekonstrukce kuchyně v restauraci;
• Kompletní plynofikace budovy restaurace Stádlec;
2018:
• Zakoupení komunálního vozidla IVECO, spolufinancováno z dotace JčK
• Zateplení pláště budovy MŠ, spolufinancováno z dotace MŽP ČR;
• Rekonstrukce WC v základní škole;
• Úprava dvora restaurace na venkovní posezení;
• Zařízení klubovny v restauraci;
• Oslavy ke 100. výročí vzniku samostatné republiky.
3.

SAMOSPRÁVA MĚSTYSE

3. 1. Z voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 10. – 11. října
2014 získali mandát všichni kandidáti. Zastupitelstvo zvolilo vedení a orgány
obce v tomto složení:
Ing. Milan Kelich
- starosta obce;
Ing. Pavel Doubek
- místostarosta obce a od 27.09.2017 Předseda výboru
pro dohled nad restaurací;
Miluše Némethová
- předsedkyně Finančního výboru;
Bc. Jana Nová
- předsedkyně Kontrolního výboru;
Jiří Süsmilich
- předseda Výboru pro lesní hospodářství;
Eva Švadlenová
- předsedkyně Výboru pro sociální věci;
Patrik Andráš
- předseda Sportovního výboru.
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3. 2. Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo se ve volebním období 2014 – 2018 sešlo celkem na 22
zasedáních, z toho jednou ve Slavňovicích, v Křídě a ve Starém Sedle. Bylo
přijato celkem 326 usnesení. Mezi nejzásadnější rozhodnutí zastupitelstva
v tomto období lze zahrnout výstavbu vodovodu ve Starém Sedle, zateplení
pláště budovy MŠ, plynofikace a rekonstrukce kuchyně v restauraci, vybudování
víceúčelového hřiště a nákup nového komunálního vozidla IVECO. Všechny
uvedené investice byly v řádech miliónů.
3. 3. Účast zastupitelů na zasedáních
Všech jednání zastupitelstva se zúčastnili tito zastupitelé: Jiří Süsmilich a Eva
Švadlenová.
Jméno a příjmení

Omluven/a

Jméno a příjmení

Omluven/a

Ing. Milan Kelich

1x

Patrik Andráš

1x

Ing. Pavel Doubek

1x

Miluše Némethová

2x

Roman Buchcar

2x

Bc. Jana Nová

1x

Ing. Petr Fuka

3x

4.

ROZPOČET MĚSTYSE

4.1. Rozpočet městyse byl sestavován jako vyrovnaný nebo jako schodkový.
Schodek byl vyrovnán zapojením úspor z minulých let. V průběhu roku
docházelo ke změnám ve výši rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření,
kterými se upravovala příjmová i výdajová strana rozpočtu. Vývoj příjmů a
výdajů v jednotlivých letech je patrný z grafu. Reálný vývoj finančních
prostředků je popsán v kapitole 5. 2.
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Přehled o vývoji rozpočtů městyse Stádlec v období 2015 - 2018
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4. 2. Sdílené daně a daň z nemovitosti představují rozhodující zdroj příjmu obcí.
Jejich výše se odvíjí mimo jiné od počtu trvale hlášených obyvatel. Daňové
příjmy díky změně v rozpočtovém určení daní mírně stouply v roce 2017
a 2018. Vývoj daňových příjmů v jednotlivých letech je patrný z grafu.
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Vývoj daňových příjmů ve volebním období 2015 - 2018

4. 3. Dotace představují jednu z možností, jak spolufinancovat nejen investiční
akce. V průběhu volebního období se podařilo úspěšně využít několik dotačních
titulů:
2015
•
•
•
•

přístavba WC k požární zbrojnici v Křídě
obnova kaple Kalvárie
vydání publikace Most přes dvě řeky
podpora jednotky SDH JPO V

150 000,45 000,20 000,1 200,-

2016
• program „Odstranění barier ve veřejných budovách“
• oprava požární nádrže v Křídě
• oprava společenské místnosti ve Starém Sedle

72 000,150 000,210 000,-

2017
•
•
•
•

21 000,1 366 000,415 000,26 360

víceúčelové hřiště za školou
vodovod ve Starém Sedle
příspěvek od Jč. vodárenského svazu na vodovod
výchovný zásad v lesích v porostech do 40 let

2018
• komunální vozidlo IVECO
225 000,• zateplení budovy MŠ
1 077 000,• podána žádost na výstavbu odpočívky cyklostezky (100% úhrada nákladů
v předpokládané výši 870 000,-).
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Výši získaných dotací v letech 2015 – 2018 znázorňuje následující graf:
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4. 4. Spolupráce se společností EKO-KOM byla zahájena 1. dubna 2011.
Přehled odměn, které městys Stádlec od té doby vyfakturoval a získal od této
společnosti za zpětný odběr obalových materiálů, je patrný z grafu. Bez účasti
občanů, kteří svědomitě třídí, bychom těchto výsledků nedosáhli. Tyto odměny
pomáhají snižovat celkové náklady vynaložené na likvidaci odpadů a v roce
2017 přesáhly částku 60.000 Kč. Celkový přehled získaných odměn v letech
2015 - 2018 je patrný z grafu.
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4. 5. Jednou z významných položek výdajové stránky rozpočtu jsou náklady
vynaložené na likvidaci odpadů, které vznikají na území obce. Jedná se o svoz
tuhého domovního odpadu, svoz separovaného odpadu a úhradu likvidace
odpadů, které občané odvezou do sběrného dvora v Opařanech. Tyto služby pro
naši obec zabezpečuje společnost RUMPOLD, s.r.o. Dále obec hradí vývoz
kontejnerů na skládku v Jistebnici a do kompostárny v Jarošovicích. Celkové
náklady na tyto služby postupně vlivem zdražování rostou, jak je patrno z grafu.

7

1000000
800000
600000
vynaložené prostředky

400000
200000
0
2015

2016

2017

k 9/2018

Přehled o nákladech na likvidaci odpadů v období 2015 - 2018

5. MAJETEK MĚSTYSE, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
5. 1. Nárůst finanční hodnoty majetku městyse jeho zhodnocováním, nákupem,
směnou či darem naznačuje další graf. Postupně se daří rekonstruovat stávající
budovy a stavby. Nejvíce se investovalo do MŠ, ZŠ a restaurace, ale významné
modernizace se dočkala po letech i budova úřadu městyse. Díky celkové
rekonstrukci nyní můžou občané Starého Sedla využívat i místní společenskou
místnost.
k 9/2018
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Vývoj zhodnocování majetku v období 2015 – 2018

5. 2. Do financování investičních akcí bylo nutné zapojit i naspořené finanční
prostředky z minulých let. Vývoj finančních prostředků na účtech je patrný
z grafu. Do konce roku 2018 předpokládáme navýšení prostředků na účtech ve
výši cca. 1 mil. Kč.
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Vývoj finančních prostředků na účtech v období 2015 - 2018

5. 3. Nezměrné úsilí bylo věnováno prodeji dřeva. Existuje několik systémů
prodeje, každý má své výhody i nevýhody a ne každý systém je vhodný pro
majitele jako je obec. Jiný systém uplatní soukromý majitel lesa o výměře pár
arů nebo hektarů, jinak musí uvažovat majitel lesa se stovkami hektarů lesních
pozemků. Zkoušeli jsme aukce prodeje dřeva na „stojato“. Tento systém se jevil
jako téměř dokonalý, bez starostí, bez nákladů na úklid, platba předem. Ovšem
co s lidmi, kteří v lese pracují celoročně. Pokud přenecháme těžbu a úklid pasek
těžařským firmám, kdo bude ožinovat, provádět postřiky plevelů, škůdců nebo
vysazovat nové sazenice? Těžařské firmy musí těžit a prodávat dřevo, na tyto
„nevýdělečné“ činnosti nemají čas. A pokud bychom tyto práce zanedbali,
nebylo by za chvíli co těžit.
Zkoušeli jsme také prodej dřeva ze skládky, což bylo finančně výhodnější,
pokud se podařilo zajistit odběratele. Vyžadovalo to však jednak zvýšený dohled
nad těžaři, aby při manipulaci dřeva správně vybírali jednotlivé sortimenty a za
druhé osobní účast při nakládání kamionů. Osobně jsem jezdil se členy Výboru
pro lesní hospodářství nakládat v pět hodin ráno kamión dřeva do lesa, pan
Buchcar osobně dohlížel na výběr kvalitních kmenů ze skládky dřeva na prodej
za nejvyšší cenu. Toto však nejsme schopni organizačně ani personálně
dlouhodobě zajišťovat. Nabídky na pronájem lesů jsme z důvodu nevýhodnosti
zavrhli hned na začátku. Byť jsme zkoušeli cokoliv, jeví se současný model jako
nejvýhodnější a plánujeme v něm pokračovat i v budoucnu. Na základě svých
osobních zkušeností přesvědčen o správnosti zvoleného přístupu. Výsledky
dosažené v lesním hospodářství má slova jen potvrzují. Bilance lesního
hospodářství za volební období je znázorněna na grafu.
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Vývoj lesního hospodářství v období 2015 - 2018

5. 4. Veškeré informace o hospodaření a vývoji rozpočtu jsou v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jsou
zveřejněny na webu městyse http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimuhospodareni.
6.

ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

6. 1. Městys Stádlec je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Stádlec.
Snaha ředitele školy a vedení obce zatraktivnit základní školu přináší po
několika letech soustavné práce konečně své ovoce. Podařilo se zvýšit počet dětí
navštěvujících školu, školní rok 2018 – 2019 zahájilo 18 žáků. To znamená, že
obec již nemusí přispívat na platy zaměstnanců školy, které jsou hrazeny
z rozpočtu kraje, a může věnovat finanční prostředky na nezbytné investice do
budov škol.
Mateřská škola je soustavně naplněna do maximální kapacity
a navštěvují ji děti i z okolních obcí (Rataje, Řepeč, Opařany), které tvoří téměř
třetinu ze zapsaných dětí v MŠ. Mateřskou školu každoročně opouští několik
předškoláků a většina již nastupuje do první třídy naší školy.
1000000
800000
600000

prostředny vynaložené na provoz

400000

příspěvek na platy a odvody
zaměstnanců

200000
0
2015

2016

2017

k 9/2018

Vynaložené prostředky do školských zařízení v období 2015 – 2018
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6. 2. Městys Stádlec je dále zřizovatelem Jednotky požární ochrany JPO V
a Místní lidové knihovny, která má pobočky v obcích Slavňovice, Křída a Staré
Sedlo. Knihovnám v obcích je věnována náležitá pozornost a každoročně
dochází k obnově knižního fondu. Poměr vynaložených prostředků na obnovu
knižního fondu a na provoz knihoven je patrný z grafu, do výše provozních
nákladů jsou promítnuty i odměny knihovnic, které musely být v roce 2017
navýšeny z důvodu zvýšení minimální mzdy.
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Vývoj vynaložených prostředků na knihovnu v období 2015 - 2018

7.

SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT MĚSTYSE STÁDLEC

7. 1. V tomto volebním období se oblasti sociálních věcí a kultuře opět věnovala
paní Eva Švadlenová. V oblasti sociálních věcí se činnost zaměřovala na vítání
nových občánků, na gratulace jubilantům a pravidelné setkání se seniory našich
obcí. Kulturní činnost byla směřována na organizování zájezdů do pražských
divadel, zejména na muzikály, akce pro děti – zájezdy do zábavních parků
(z posledních např. Mirákulum či Techmánie v Plzni), organizace plesu městyse
Stádlec nebo zabezpečení programů oslav pořádaných městysem Stádlec.
Konkrétně se jednalo o oslavy v roce 2015 u příležitosti 40. výročí zprovoznění
řetězového mostu u Stádlce a výročí 730 let od první zmínky o obci Stádlec
a Křída v roce 2017. Pro obě příležitosti byly vydány publikace „Most přes dvě
řeky“ a „Osud jménem Stádlec“.
7. 2. Pro oblasti sportu byl zřízen Sportovní výbor, který vedl pan Patrik Andráš.
Každoročně, nad rámec programu fotbalových zápasů Sokola Stádlec,
zabezpečoval výbor turnaj ve stolním tenisu a nohejbalu. Předseda výboru
osobní účastí na jednání sportovních klubů sledoval dění a potřeby sportovců,
které dále řešil. Významným úkolem, který plnil, byla legalizace dosud
nezapsané stavby kabin Sokola do katastru nemovitostí, téměř po padesáti letech
po její dokončení. Podařilo se mu zajistit doplnění dokumentace a veškerá
úřední povolení pro zápis stavby do katastru nemovitostí.
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7. 3. Nesmím zapomenout ani na další organizátory sportovních a kulturních
akcí v našich obcích, na sportovní oddíly a naše hasiče. Vedle Sokola Stádlec,
který celou fotbalovou sezónu zve všechny příznivce fotbalu na hřiště na své
přátelské či mistrovské turnaje nebo pravidelně pořádá pochod údolím Lužnice,
oddíl šipkařů DC Lokomotiva Stádlec pravidelně spolupořádá masopust ve
Stádlci a v roce 2018 připravil svůj jubilejní 10. ples. Jsou to také šipkaři, kteří
pořádají veřejné šipkové soutěže jak pro dospělé tak pro děti. Jezdecký oddíl
Chadeva paní Průšové ve Starém Sedle pravidelně pořádá „Den s koňmi“.
7. 4. Opravdu pilnými organizátory jsou SDH ve Stádlci, Slavňovicích a Křídě,
kteří v průběhu roku připravují několik velmi podařených akcí, které již mají své
místo v povědomí občanů. Za všechny vzpomenu jen na motosrazy v Křídě,
předvánoční „výlov“ ve Slavňovicích nebo společný bál stádleckých
a slavňovických hasičů. SDH Staré Sedlo v čele s panem Zaťkem v roce 2018
zorganizoval místní velkolepé oslavy 100. výročí vzniku ČSR.
7. 5. O společenské setkávání našich občanů se dále snaží i členové
Mysliveckého sdružení. Každoročně pořádali Poslední leč pro veřejnost
s občerstvením a hudbou. Díky panu Paříkovi a jeho partnerce Ing. Zahrádkové
ožívalo každé léto stádlecké náměstí letním kinem a fotbalové hřiště hudebním
festivalem. Vzhledem k mateřským povinnostem paní Zahrádkové se však tyto
akce v roce 2018 nekonaly.
7. 6. Městys Stádlec si aktivity všech zájmových spolků váží a dle možností je
i finančně podporuje. Výši finanční podpory v jednotlivých letech volebního
období ukazuje graf.
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8. SPOLUPRÁCE SE SOUSEDNÍMI OBCEMI, FIRMAMI
8. 1. Městys je členem MAS Lužnice. Zástupce městyse je členem Kontrolní
komise. Prostřednictvím MAS Lužnice nebyly v tomto volebním období
čerpány žádné dotace a to proto, že ze strany centrálních orgánů nebylo včas
připraveno plánovací období 2016 - 2020. První výzvy byly vypisovány až
v roce 2018. Městys Stádlec zde podal žádost na vybudování odpočívky
cyklostezky na pozemcích bývalého rumiště pod Hájky. Realizace však
proběhne až v následujícím volebním období.
8. 2. Městys Stádlec v tomto období ukončil členství ve Svazu měst a obcí
okresu Tábor. Naopak se stal členem Jihočeského vodárenského svazu (JVS)
a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).
8. 3. Úzká spolupráce je dlouhodobě navázána s místním Zemědělským
družstvem v oblasti údržby komunikací, likvidace biologicky rozložitelného
odpadu a drobných zemních a údržbářských prací. Pokračovala spolupráce
s firmou RUMPOLD, s.r.o. v oblasti odpadového hospodářství a společností
ČEVAK, a.s. v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
8. 4. Městys Stádlec pokračoval v realizaci protidrogové politiky na území
Jihočeského kraje a spolufinancuje poskytovatele služeb v této oblasti. Jde o
Občanské sdružení PREVENT, které zabezpečuje terénní program a Farní
charitu Tábor, která zajišťuje kontaktní centrum a ambulantní léčbu. Roční
finanční příspěvek městyse Stádlec je ve výši 5.000 Kč.
8.5. Od května 2016 převzal městys Stádlec od České pošty, s.p. provoz
poštovní přepážky. Ve svých prostorech a svými zaměstnanci za provizi
provozuje na základě smlouvy přepážku „Pošta Partner“. Motivem pro toto
rozhodnutí bylo zachovat pro občany dostupné poštovní služby. Přehled výše
provize znázorňuje graf.
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9.

PŘEHLED ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ

V roce 2017 byla zadána práce na přípravě projektové dokumentace na
prodloužení vodovodního řadu a zřízení vodovodních přípojek v obcích Hájky,
Křída a Slavňovice.
Zpracována dokumentace a podána žádost o dotaci na vybudování odpočívky
cyklostezky.
Zpracovaná dokumentace a podána žádost o vydání povolení na zpevnění cesty
v Dolíšce ve Starém Sedle.
Uzavřena smlouva o dílo na studii proveditelnosti pro zasíťování území
určeného pro další výstavbu.
Uzavřena smlouva o společném postupu mezi SÚS JčK a městysem Stádlec na
opravě komunikace v prostoru náměstí. Městys při této příležitosti vymění
poškozenou část kanalizace a připraví možnost na zřízení kanalizačních přípojek
občanům bydlícím podél silnice.
Zastupitelstvo také rozhodlo o realizaci památníku 13.
spoluobčanům, kteří byli vyvražděni v průběhu II. světové války.

10.

židovským

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ

10.1. Dosažené úspěchy.
Každá práce, která se povede, je úspěchem. Jak se v uplynulých čtyřech letech
hospodařilo, investovalo a zhodnocoval majetek je napsáno podrobně výše
napsáno v jednotlivých kapitolách. Vše lze považovat za úspěch. Velkým
úspěchem je zejména to, že vůbec někdo byl ochoten kandidovat do
zastupitelstva a v případě zvolení vydržel svou úlohu zastupitele odpovědně
vykonávat až do posledního okamžiku svého mandátu. Tím, že zastupitelstvo
pracovalo v jednotě, bez konfliktů, a že každý zastupitel nesl svůj díl
odpovědnosti, mohlo být dosaženo těchto výsledků. Osobně si však cením
zejména těchto tří:
- že se podařilo udržet školu a že počet žáků ve školním roce 2018-2019 je
osmnáct;
- že Stádlecká restaurace má funkční kuchyni a občané nebo návštěvníci obce se
zde mohou najíst;
- že se podařily vykoupit potřebné pozemky pro zahájení práce na vytvoření
několika stavebních parcel.
10.2. Nedostatky, negativa a nenaplnění cílů a očekávání.
Určitým zklamáním je i nadále skutečnost, že občané nebo spolky působící
v přidružených obcí nejsou schopni nalézt funkční model jak se aktivně,
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soustavně a cílevědomě podílet na správě obce, činnosti výborů apod. Stojí tak
mimo jakékoli rozhodování a právem mají pocit, že vše se odehrává jen ve
Stádlci.
Velkým nedostatkem je, že se nepodařilo začlenit zámek s parkem do života
obce. Objekt je stále uzavřený a nevyužívaný.
Velkou ztrátou (zejména finanční) je, že se i přes opakované výzvy občané, kteří
v našich obcích buď přímo trvale žijí, nebo zde tráví převážnou část roku, zde
nepřihlásili k trvalému pobytu. Těmto občanům jsou poskytovány služby jako
všem ostatním (např. vývoz jímek, odpadů), rádi se zapojují do diskusí co je
špatně a co mělo být jinak, ale daňové výnosy za ně pobírají města, ve kterých
mají tito občané úředně hlášený pobyt.
11.

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ÚŘADU

Městys Stádlec je v kategorii obcí I. typu. Jde o základní typ obce a tomu
odpovídající kompetence a pravomoci úřadu. Obcím našeho typu není svěřen
téměř žádný výkon státní správy (označovaný jako tzv. přenesená působnost),
přesto určité kompetence vykonáváme. Především jde o Matriční úřad. V roce
2018 se začala připravovat další centralizace či optimalizace státní správy, která
by přinesla mimo jiné i rušení malých matričních úřadů, k čemuž však nedošlo.
Úřad městyse Stádlec je správním orgánem v těchto oblastech:
- je silničním správním úřadem ve věci místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích;
- je místně příslušným orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší;
- je věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992Sb.
o ochraně přírody a krajiny.
Úřadu městyse Stádlec dále náleží řešení přestupků podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V současné době má městys Stádlec uzavřenu
veřejnoprávní smlouvu na výkon této agendy s městem Tábor, neboť není
schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
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