Zápis č. 14
ze 14. zasedání zastupitelstva Městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne
13. 9. 2012 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Městyse Stádlec čp. 150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Miluše Némethová, Jiří Süsmilich, Eva
Švadlenová, Bc. Jana Nová, Jiří Štamberk
Omluveni:
Neomluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
schválení programu
projednání prodeje majetku
projednání pronájmu pohostinství
projednání úkolů pro zastupitele a osadní výbor
projednání vrácení finančních prostředků PO
projednání návrhu rozpočtových opatření
projednání provozního a návštěvního řádu dětských prvků ve Slavňovicích a Starém
Sedle
9. projednání volebního řádu školské rady a určení členů ŠR za zřizovatele
10. projednání Řádu veřejného pohřebiště
11. projednání nákupu softwaru KEO-W účetnictví
12. projednání daru SDH Slavňovice, SDH Stádlec a DC Lokomotiva Stádlec
13. projednání finančního daru občanovi
14. projednání přidělení finančních prostředků Základní škole a mateřské škole Stádlec
15. projednání úhrady nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody
zaměstnanců školy
16. projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
17. informace starosty
18. dotazy a podněty občanů

Zasedání zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich (dále předsedající) a po přivítání
přítomných konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
1)

Jmenoval zapisovatele: Ing. Pavla Doubka
Jmenoval ověřovatele zápisu: Jiřího Süsmilicha a Miluši Némethovou

2)
Hlasování o programu.
Starosta navrhl program veřejného zasedání zastupitelstva viz. výše a nechal o něm hlasovat.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
Výsledek hlasování 7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Program viz. výše byl přijat.

3)

Projednání prodeje majetku

a) prodej pozemku KN 79/1 v k.ú. Slavňovice
O prodej pozemku v k.ú. Slavňovice parc. č. KN 79/1 o aktuální výměře 8m²,
pozemek pod chatou č. ev. 32, požádala majitelka uvedené nemovitosti Veronika Nedvědová.
Žádost ze dne 26.7.2012.
Záměr prodat výše uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce v době od 4.
června 2012 do 21. června 2012 záměrem městyse č. 4/2012. Navrhovaná kupní cena 1.000,Kč.
Kupující hradí poplatek na vklad do KN, případné právní služby spojené s převodem
předmětného pozemku a předloží návrh smlouvy o převod pozemku.
Usnesení č. 191/14: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v k.ú. Slavňovice parc. č. KN
79/1 o aktuální výměře 8m² paní Veronice Nedvědové, za cenu 1000,-Kč. Kupující hradí
poplatek na vklad do KN, případné právní služby spojené s převodem předmětného pozemku
a předloží návrh smlouvy o převod pozemků.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 191/14 bylo schváleno.
b) prodej pozemku č. KN 78 v k.ú. Slavňovice
O prodej pozemku v k.ú. Slavňovice parc. č. KN 78 o aktuální výměře 30m², pozemek
pod chatou č. ev. 17, požádala majitelka uvedené nemovitosti Mgr. Renata Novotná. Žádost
ze dne 27. 6. 2012.
Záměr prodat výše uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce v době od 23.
května 2011 do 8. června 2011 záměrem městyse č. 5/2011. Navrhovaná kupní cena je 3.000,Kč.
Kupující hradí poplatek na vklad do KN, případné právní služby spojené s převodem
předmětného pozemku a předloží návrh smlouvy o převod pozemků.
Usnesení č. 192/14: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v k.ú. Slavňovice parc. č. KN
78 o aktuální výměře 30m², pozemek pod chatou č. ev. 17, Mgr. Renatě Novotné, za cenu
3.000,-Kč. Kupující hradí poplatek na vklad do KN, případné právní služby spojené
s převodem předmětného pozemku a předloží návrh smlouvy o převod pozemku.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 192/14 bylo schváleno.

c) prodej nemovitosti č.p. 56 s pozemky KN 80/1 a 53/1 v k.ú. Stádlec
O prodej objektu k bydlení č.p. 56 (dále jen nemovitost) na pozemku stp. č. KN 80/1
v k.ú. Stádlec o aktuální výměře 432 m² a parcely KN č. 53/1 (dále zahrada) v k.ú. Stádlec
o aktuální výměře 1454m² požádal Pavel Kocián. Žádost ze dne 13. srpna 2012. Jmenovaný
akceptuje kupní cenu 500.000,-Kč.
Záměr prodat výše uvedenou nemovitost a pozemky byl zveřejněn na úřední desce
v době od 20. února 2012 do 8. března 2012 záměrem městyse č. 2/2012.
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Kupující hradí poplatek na vklad do KN, případné právní služby spojené s převodem
předmětného pozemku a předloží návrh kupní smlouvy.
Usnesení č. 193/14: Zastupitelstvo schvaluje prodej objektu k bydlení č.p. 56 (dále jen
nemovitost) na pozemku stp. č. KN 80/1 v k.ú. Stádlec o aktuální výměře 432 m² a parcely
KN č. 53/1 (zahrada) v k.ú. Stádlec o aktuální výměře 1454m² Pavlu Kociánovi,
za cenu 500.000,-Kč (pět set tisíc korun). Kupující hradí poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a předloží návrh kupní smlouvy.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 193/14 bylo schváleno.
d) prodej částí pozemků č. KN 661/1, 661/13, 661/14 v k.ú. Staré Sedlo
O prodej částí pozemků parc. č. KN 661/1 o výměře 164m², parc. č. KN 661/13
o výměře 8m² a parc. č. KN 661/14 o výměře 24m² vše ost. plocha, ost. komunikace v k.ú.
Staré Sedlo u Stádlce, celkem 196 m², ze kterých vznikne nová parcela č. 661/13 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výše uvedené výměře, požádala paní Marie Dorotovičová.
Žádost ze dne 3. 9. 2012.
Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 95-38/2012 ze dne 23.5.2012 ověřil
úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Karel Prášek.
Kupující hradí poplatek za vklad do NK a zajistí zpracování smlouvy o převod výše
uvedených pozemků.
Záměr prodat výše uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce v době od 15.
srpna 2012 do 5. září 2012 záměrem městyse č. 5/2012. Navrhovaná kupní cena je 19.600,Kč.
Usnesení č. 194/14: Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc. č. KN 661/1
o výměře 164m², parc. č. KN 661/13 o výměře 8m² a parc. č. KN 661/14 o výměře 24m² vše
ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce, celkem 196 m², paní Marii
Dorotovičové za cenu 19.600,-Kč. Kupující hradí poplatek na vklad do KN, případné právní
služby spojené s převodem předmětných pozemků a předloží návrh smlouvy o převod
pozemků.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 194/14 bylo schváleno.

4)

Projednání pronájmu pohostinství
Městys Stádlec pronajímá část budovy č.p. 69 ve Stádlci a to restauraci s kuchyní
a sociálním zařízením umístěným v suterénu budovy. Práva a povinnosti jak nájemce tak
pronajímatele a další ujednání jsou zakotveny ve smlouvě o pronájmu.
Záměr pronajmout část výše uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce v době
od 3. dubna 2012 do 20. dubna 2012 záměrem městyse č. 3/2012.
Městys Stádlec obdržel žádost od jediného zájemce o pronájem části budovy čp. 69 a to
od manželů Kyriánových. Žádost ze dne 4. září 2012.
Starosta jmenoval některé hlavní body smlouvy o pronájmu.
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Paní Jírovcová vznesla dotaz na možnost cvičení na sále. Toto bude možné. Podmínky
spojené s provozem např. topení bude nutné domluvit s nájemcem.
Usnesení č. 195/14: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části budovy č.p. 69 ve Stádlci
Lubomíru a Štěpánce Kyriánovým a pověřuje starostu uzavřením příslušné smlouvy dnem
převodu nemovitosti do majetku městyse.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 195/14 bylo schváleno.

5)
Projednání úkolů vydaných zastupitelům
a) předsedkyni výboru pro sociální věci, kulturu a sport
- organizačně zabezpečit předvánoční setkání ze seniory. Předběžně byl stanoven termín
30. listopadu 2012.
b) Ing. Doubkovi, Bc. Nové a předsedovi osadního výboru Staré Sedlo
- do 31. října předložit požadavky za jednotlivé obce do rozpočtu na rok 2013
c) předsedovi výboru pro lesní hospodářství
- zpracovat do 30. listopadu plán těžby dřeva pro samovýrobu v roce 2013
d) předsedkyni kontrolního výboru
- do 31. prosince provést kontrolu smluv o poskytnutí darů spolkům a sdružením s cílem
prověřit, zda byly realizované akce, na které žádaly a obdržely jednotlivé spolky finanční
příspěvky z rozpočtu městyse.
Starosta otevřel diskusi k předneseným úkolům a poté vyzval k hlasování:
Usnesení č. 196/14: Zastupitelstvo ukládá jednotlivým členům zastupitelstva splnit výše
uvedené úkoly do stanovených termínů.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 196/14 bylo schváleno.

6)
Projednání vrácení finančních prostředků příspěvkových organizací (PO)
Na základě rozhodnutí zastupitelstva usnesení číslo 81/6 o zrušení Příspěvkových organizací
(dále jen PO) Mateřská škola Stádlec okres Tábor IČ: 70982791 a Základní škola Stádlec
okres Tábor IČ: 70982805 byla navržena úprava rozpočtu z důvodů zrušení PO.
PO MŠ Stádlec odvede finanční prostředky ve výši 143.455,35 Kč (z toho na základě
finančního vypořádání MŠ Stádlec k 31.8.2012 budou převedeny nedočerpané finanční
prostředky v částce 40.658,63 Kč na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje).
PO ZŠ Stádlec odvede finanční prostředky ve výši 5.486,91 Kč.
Tyto prostředky budou převedeny na účet zřizovatele do 31.08.2012. Zřizovatel provede
vypořádání finančních prostředků s KÚ a novou nástupnickou organizací Základní škola
a mateřská škola Stádlec, příspěvková organizace.
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Z prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz byly dle potřeby uhrazeny nadnormativní
výdaje na prostředky na platy a odvody zaměstnanců Základní školy.
Usnesení č. 197/14: Zastupitelstvo schvaluje převod finančních prostředků na provoz PO
Mateřská škola Stádlec okres Tábor IČ: 70982791 ve výši 143.455,35 Kč a Základní škola
Stádlec okres Tábor IČ: 70982805 ve výši 5.486,91 Kč na účet zřizovatele do 31. srpna 2012.
Současně schvaluje úhradu nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody
zaměstnanců Základní školy z prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 197/14 bylo schváleno.

7)
Projednání návrhu rozpočtových opatření
zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových opatření č. 7/2012 a 8/2012. Starosta zdůvodnil
změny v rozpočtu.
Usnesení č. 198/14 zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 a 8/2012.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 198/14 bylo schváleno.

Projednání Provozního a Návštěvního řádu dětských prvků ve Slavňovicích a
Starém Sedle
Povinnost mít zpravované tyto dokumenty vyplývá ze zákona č. 258/2008 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, pro každého provozovatele veřejných hracích ploch. Ve Slavňovicích je
tato plocha v parku, kde se nachází dvojhoupačka a skluzavka a ve Starém Sedle je stejné
vybavení umístěno na návsi vedle altánu. Nepřijetí návštěvních a provozních řádů pro tyto
herní prvky představuje pro Městys Stádlec, jakožto provozovatele, značné riziko. Proto
starosta navrhuje předložené řády schválit.
8)

Usnesení č. 199/14 zastupitelstvo schvaluje Provozní a Návštěvní řád pro herní prvky ve
Slavňovicích a Starém Sedle.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 199/14 bylo schváleno.

9)
Projednání volebního řádu školské rady (ŠR) a určení členů ŠR za zřizovatele
V souladu s ustanovením ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, předkládá starosta návrh volebního řádu školské rady Základní školy
a mateřské školy Stádlec. Dále navrhuje stanovit počet jejích členů
a členy rady za zřizovatele. Po konzultaci s ředitelem školy navrhuje starosta počet členů
školské rady stanovit na tři. Za zřizovatele navrhuje nominovat místostarostu městyse.
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Usnesení č. 200/14: Zastupitelstvo
a mateřské školy Stádlec, stanovuje
Doubka.
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro
Eva Švadlenová
pro
Jiří Štamberk
pro
Usnesení č. 200/14 bylo schváleno.

schvaluje volební řád školské rady Základní školy
3 členy této rady a za zřizovatele určuje Ing. Pavla
Ing. Pavel Doubek
Miluše Némethová
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování

zdržel se
pro
pro
6 -pro; 0 -proti; 1 -zdržel se;

10)
Projednání Řádu veřejného pohřebiště ve Stádlci
Městys Stádlec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. je
povinen vydat v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.
Starosta předložil návrh znění tohoto řádu.
Usnesení č. 201/14: Zastupitelstvo schvaluje Řád veřejného pohřebiště ve Stádlci.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 201/14 bylo schváleno.

11)
Projednání nákupu softwarového vybavení
Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že od roku 2013 končí softwarové podpora
stávajícího programového vybavení pro vedení účetnictví KEO v prostředí FOX-PRO.
Současně oznámil nabídku firmy na zakoupení práv k užívání nového softwaru KEO-W
v mnohem uživatelsky příznivějším prostředí Windows s 50% slevou, pokud bude
objednávka učiněna do 28.srpna 2012. Nabídková cena je 17.000,-Kč za celkem pět modulů
KEO-W účetnictví, poplatky/příjmové agendy, DPH, fakturace a homebanking.
Usnesení č. 202/14: Zastupitelstvo schvaluje nákup práv k užívání software KEO-W
Účetnictví za cenu 17.000,-Kč
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 202/14 bylo schváleno.

12)
Projednání poskytnutí finančních darů
Starosta navrhl poskytnout finanční dar ve výši 1500,-Kč pro SDH Slavňovice, Stádlec a DC
Lokomotiva Stádlec. U SDH Slavňovice z důvodu péče o veřejné prostranství v obci
Slavňovice a SDH Stádlec a DC Lokomotiva Stádlec za pomoc při přípravě výročí založení
obce.
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Usnesení č. 203/14: Zastupitelstvo schvaluje finanční dar
Slavňovice, Stádlec a DC Lokomotiva Stádlec.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
Jiří Štamberk
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 203/14 bylo schváleno.

ve výši 1500,-Kč pro SDH
pro
pro
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;

13)
Projednání daru občanovi
Pan Václav Fanta daroval obci soubor fotografií Stádlec včetně souhlasu autora s jejich
užíváním. Jde o cca. 100 ks fotografií občanů, budov a panoramat Stádlce za období let 20002010. Vzhledem k množství fotografií, času strávených nad jejich vznikem a nákladů, navrhla
paní Némethová, aby panu Fantovi byl poskytnut finanční dar ve výši alespoň 1000,-Kč.
Usnesení č. 204/14: Zastupitelstvo
Fantovi ve výši 1000,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro
Eva Švadlenová
pro
Jiří Štamberk
pro
Usnesení č. 204/14 bylo schváleno.

schvaluje poskytnutí finančního daru panu Václavu
Ing. Pavel Doubek
Miluše Némethová
Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování

pro
pro
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;

14)

Projednání přidělení finančních prostředků Základní škole a mateřské škole
Stádlec
Vzhledem ke zřízení nové příspěvkové organizace dnem 1.9.2012, je nutné zaslat na účet této
organizace finanční prostředky na provoz. Starosta navrhl poskytnout 1/3 prostředků
schválených v rozpočtu na provoz zrušených příspěvkových organizací. Výše prostředků
poskytnutých prostředků je 239.000,-Kč. Z toho je 98.500,- na provoz a 140.000,- na energie.
500,-Kč bylo poskytnuto za zřízení bankovního účtu.
Usnesení č. 205/14: Zastupitelstvo schvaluje přidělení finančních prostředků příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Stádlec ve výši 239.000,-Kč
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 205/14 bylo schváleno.

Projednání úhrady nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody
zaměstnanců školy
Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že městys jako zřizovatel ZŠ
má závazek doplatit rozdíl mezi normativními prostředky poskytnutými KÚ na platy
pedagogických pracovníků a skutečně vynaloženými mzdovými náklady. Tyto prostředky
KÚ jsou stanoveny podle skutečného počtu žáků, který je po stanoveným limitem, je nutné
chybějící mzdové prostředky škole doplnit. Za období září – prosinec 2012 je výše doplatku
87.218,-Kč.
15)
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Usnesení č. 206/14 - zastupitelstvo schvaluje uhrazení nadnormativních výdajů na prostředky
na platy a odvody zaměstnanců Základní školy Stádlec za období září – prosinec 2012 ve výši
87 218,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 206/14 bylo schváleno.

16)

projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena

Z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice a zřízení vodovodní přípojky do budovy zbrojnice
dojde k zásahu na pozemek KN č. 565/1 – ostatní plocha, silnice, která je v majetku
Jihočeského kraje. Za tímto účelem je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena mezi
Městysem Stádlec jako oprávněným a Jihočeským krajem prostřednictvím SÚS JK jako
povinným. Věcné břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu dle sazebníku pro
nakládání s majetkem kraje. Městys bude povinen zabezpečit zaměření přípojky a uhradit
poplatek za vklad do KN.
Usnesení č. 207/14 - zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi
Jihočeským krajem prostřednictvím SÚS JK a Městysem Stádlec na zřízení věcného břemena
pro vodovodní přípojku pro požární zbrojnici Stádlec na pozemku č. 565/1 v k.ú. Stádlec.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
7 -pro; 0 -proti; 0 -zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 207/14 bylo schváleno.

17)
Starosta podal informaci o:
- výsledku geologického průzkumu podloží na hřbitově ve Stádlci. Ze závěrů průzkumu
vyplývá, že hydrologické poměry se oproti závěrům uvedeným ve zprávě z roku 2002
změnily natolik, že pominuly důvody provozovat pohřebiště omezeně. Na základě
výsledků průzkumu byl vydán souhlas KHS a následně Krajským úřadem s pohřbíváním
do hrobu;
-

výsledku dílčího přezkumu hospodaření Městyse Stádlec, který proběhl dne 20. srpna
2012, provedli ho zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje se závěrem bez
nedostatků;

-

skutečnosti, že bylo dokončeno zaměření kanalizačního řadu v obcích Křída, Staré Sedlo
a Slavňovice a bylo zahájeno řízení Krajským úřadem o povolení provozování kanalizace
v těchto obcích;

-

krádeži části střechy na smuteční síni na hřbitově. Škoda odhadnuta kolem 20.000,-Kč;

-

petici občanů ze Sítin, kteří žádají o označení začátku a konce obce z důvodu jejich
bezpečnosti. Příslušná žádost na kompetentní orgán (MěÚ Tábor, odbor dopravy) byla
zaslána 3. září 2012;

-

přípravě inventarizace majetku Městyse Stádlec. Navrhl průběh inventur a složení
inventarizačních komisí jako při inventarizaci majetku v roce 2011;

8

-

požadavku ze strany KÚ na poskytnutí finančních prostředků na odstupné zaměstnancům
zrušené Základní školy. Starosta naznačil úskalí a možná rizika při neposkytnutí těchto
prostředků a doporučil, až přijde oficiální požadavek na poskytnutí těchto prostředků, aby
byly poskytnuty.

Zastupitelstvo vzalo informace starosty na vědomí.
18)

Podněty a dotazy občanů

- pan Zíka upozornil na poškozenou střechu na budově knihovny ve Starém Sedle. Dále
konstatoval, že voda stékající po komunikaci na Srlín ničí vyspravenou cestu tzv. Dolíškou
tím, že tam vymílá stružku.
- pan Kohout konstatoval, že občané ve Starém Sedle nemají možnost se scházet
a konstatoval, že v každé osadě obec udělala společenskou místnost, jen ve Starém Sedle ne,
přestože prostory tam jsou.
odpověděl starosta, který se důrazně ohradil proti termínu „obec udělala“. Především si to
udělali sami občané. Dále konstatoval, že pokud budou občané ve Starém Sedle chtít mít
společenskou místnost, není to věc, která by se nadala řešit.
- pan Ťoupal poukázal na špatně vyřešený svod povrchové vody přes cestu ve Starém Sedle.
Sebraná voda nemá možnost být rychle svedena do kanalizace, protože je úzký vývod ze
sběrače. Voda dál přetéká přes cestu.
Na zasedání zastupitelstva dále vystoupil ředitel Základní školy a mateřské školy
Stádlec Mgr. Vladimír Doležal. Ředitel školy seznámil zastupitele a přítomné občany se
skutečností, že se začátkem školního roku byla zahájena činnost školy, školky, jídelny
a družiny v jiných podmínkách a pod jinou hlavičkou. Vše se rozběhlo bez potíží a škola tak
nabízí služby, na které byli rodiče zvyklí. Naznačil plány do budoucna a odpověděl na dotazy
přítomných občanů. Ve svém vystoupení podrobně seznámil zastupitele s personálním
obsazením nového subjektu, které se blíží stanoveným normativům.

Zasedání bylo ukončeno:
Zapsal:

13.9. 2012 v 18:35 hodin

Ing. Pavel Doubek

Ověřovatelé zápisu: Jiří Süsmilich
Miluše Némethová
Ing. Milan Kelich
starosta městyse
L.S.
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