Zápis č. 9
Z 9. zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 7. 12.
2011 v 16.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Stádlec čp.150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Miluše Némethová, Bc. Jana
Nová, , Eva Švadlenová,
Omluveni: Jiří Štamberk
Neomluveni: 0
Program:

- jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválení programu
- projednání výše a účelu finančních darů
- projednání vnitřní směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
- projednání vnitřní směrnice o inventarizaci o rozpočtu a o účetnictví
- projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 -11
- doplnění Místního programu rozvoje městyse
- projednání rozpočtu městyse Stádlec na rok 2012
- projednání žádostí o dotace z dotačních titulů Jihočeského kraje
- zařazení drobného dlouhodobého majetku MŠ do majetku městyse
- prodej pozemku v k.ú. Slavňovice
- projednání žádosti ředitelky ZŠ o změnu rozdělení hospodářského výsledku
- projednání úhrady rozdílu fin. prostředků na platy pedagog. pracovníků ZŠ
- projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
- informace starosty
- dotazy a podměty občanů

Zasedání zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich (dále předsedající) a po přivítání
přítomných konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
Jmenoval zapisovatele: Ing. Pavla Doubka
Jmenoval ověřovatele zápisu: Jiřího Süsmilicha a Bc. Janu Novou
1) 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
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Program viz. výše byl přijat.

2) projednání výše a účelu finančních darů
Starosta shrnul současné finanční příspěvky na společenské události a příležitosti, které
městys poskytuje občanům. Představil návrh společenských událostí a příležitostí, které
navrhuje finančně podporovat. Současně navrhl výši této finanční podpory.
Příspěvky a finanční dary poskytované občanům v roce 2011:
a) životním jubileu 70, 75, 80 a každý další rok
- balíček 300,-Kč + květina 100,-Kč
b) vítání občánků (rozhoduje trvalé bydliště matky) - fin. dar 5 000,-Kč + květina matce
- fin. přísp.1 000,-Kč
c) úmrtí občanů (trvalé bydliště Stádlec)
d) zlatá svatba
- balíček 750,-Kč
Návrh
a)zachovat. Při významných životních jubileích 90 let, 95 let – zvýšit balíček 500,-Kč
- fin. dar 1000,-Kč
b) příspěvek snížit
c) zrušit
d) zachovat
nově navrhuji:
- fin. dar do výše 3000,-Kč
- podpora žáků při nástupu do 1.třídy
- fin. dar do výše 2000,-Kč
- podpora žáků při nástupu do 2 třídy
- fin. dar do výše 2000,-Kč
- podpora žáků při nástupu do 3-5 třídy
- jako kompenzaci za zrušené c) navrhuji poskytovat smuteční síň bez poplatku
- finanční příspěvek novomanželům při provedeném obřadu v působnosti matričního úřadu
Stádlec
- fin. dar 2000,-Kč

Usnesení č. 122/9 - zastupitelstvo schvaluje výši finančních darů a účel jejich vyplácení takto:
a) životním jubileu 70, 75, 80 a každý další rok
- balíček 300,-Kč + květina 100,-Kč, při
významných životních jubileích 90 let, 95 let – balíček 500,-Kč + květina 200,-Kč
b) vítání občánků (rozhoduje trvalé bydliště matky) - fin. dar 1 000,-Kč
c) zlatá svatba
- balíček 750,-Kč + květina
- fin. dar do výše 3000,-Kč
d) podpora žáků při nástupu do 1.třídy
e) podpora žáků při nástupu do 2-5 třídy
- fin. dar do výše 2000,-Kč
f) finanční příspěvek novomanželům při provedeném obřadu v působnosti matričního úřadu
- fin. dar 2000,-Kč
Stádlec(alespoň jeden musí mít trvalý pobyt v obci)
g) poskytnutí smuteční síně zájemcům o konání obřadu bez poplatku. Bližší podmínky pro
výplatu darů upřesněny ve vnitřní směrnici pro účetnictví.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 122/9 bylo schváleno.
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3) projednání vnitřní směrnice k veřejným zakázkám
Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že městys doposud nepřijal
vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zadávány mimo zákon o
veřejných zakázkách z důvodu jejich nízké finanční hodnoty. Starosta představil návrh
směrnice.
Usnesení č. 123/9 – zastupitelstvo schvaluje Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 123/9 bylo schváleno.

4) projednání vnitřní směrnice o účetnictví, rozpočtu a inventarizaci majetku
Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že na základě změn
v inventarizaci majetku, schválení vnitřních směrnic o inventarizaci majetku a zadávání
veřejných zakázek, změně legislativy v oblasti účetnictví (např. odpisy majetku) a pokynu
ministerstva financí v oblasti vedení rozpočtu je nutné projednat a schválit nové vnitřní
směrnice o účetnictví, rozpočtu a inventarizaci majetku.
Usnesení č. 124/9 – zastupitelstvo schvaluje Vnitřní směrnice o účetnictví, rozpočtu a
inventarizaci majetku
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 124/9 bylo schváleno.

5) projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9, 10 a 11.
Starosta zdůvodnil změny v rozpočtu v měsících září, říjen a listopad viz. návrh RO.
Usnesení č. 125/9 - zastupitelstvo schvaluje RO č. 9 – 11/2011
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 125/9 bylo schváleno.

0-zdržel se

6) doplnění Místního programu rozvoje městyse
Zastupitelstvo projednalo návrh na doplnění Místního programu rozvoje městyse. Doplnění si
vyžádal záměr zastupitelstva požádat o dotaci z POV JK na komunální techniku.
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Usnesení č. 126/9 - zastupitelstvo schvaluje doplnění Místního programu rozvoje Městyse
Stádlec o nákup komunální techniky v roce 2012.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 126/9 bylo schváleno.
7) projednání rozpočtu městyse Stádlec na rok 2012
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2012. Příjmy a výdaje ve
výši 10 243 100,-Kč včetně sociálního fondu 17 000,-Kč.
- pan Miroslav Hruška sdělil, že se mu v návrhu rozpočtu nelíbí, dle jeho názoru příliš
vysoká, plánovaná výše vyčleněná na odborného lesního hospodáře ( dále jen OLH).
- reagoval starosta a upozornil na skutečnost, že nikdo nebude vykonávat jakoukoli činnost
zdarma. Vysvětlil princip stanovení výše odměny OLH, která závisí na výši čistého výnosu na
1ha lesa. Další složka odměny je paušální a vyplývá z činnosti OLH. Současný způsob
stanovení odměny OLH projednal výbor pro lesní hospodářství a její výše je zcela standardní.
Usnesení č. 127/9 - zastupitelstvo schvaluje rozpočet městyse Stádlec na rok 2012
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 127/9 bylo schváleno.

8) projednání žádosti o dotace z programu obnovy venkova Jihočeského kraje a
Dotačního programu JK pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2012
Zastupitelstvo projednalo podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova Jihočeského
kraje na nákup komunální techniky. Dotace činí 50% uznatelných výdajů. Celková cena je
354 000,-Kč. Vytypovaná je komunální techniku KUBOTA G 23 HD
- hydraulický zásobník s vyprazdňováním do výšky 1,93m
- dvounožové sekací zařízení 122 cm
- dieselový vodou chlazený tříválcový motor o výkonu 23 HP
Zastupitelstvo dále projednalo podání žádosti o příspěvek na konání oslav založení obce,
SDH a Sokola Stádlec v roce 2012 z Dotačního programu JK pro poskytování příspěvků
v oblasti kultury v roce 2012. Max. výše příspěvku je 100 000,-Kč a nesmí přesáhnout 70%
podílu z celkových nákladů. Městys požádá o příspěvek na financování publikace, koncertu
dechové hudby a řemeslný jarmark. Potřebné vlastní prostředky jsou zabezpečeny.
Usnesení č. 128/9 - zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na dotace POV JK na nákup
komunální techniky a z DP JK pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2012 na
pořádání oslav založení obce, SDH a Sokola Stádlec.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 128/9 bylo schváleno.
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9) zařazení drobného dlouhodobého majetku MŠ do majetku městyse
z důvodu udržitelnosti grantu poskytnutým JK na rekonstrukci vnitřního vybavení MŠ
projednalo zastupitelstvo návrh na zařazení drobného dlouhodobého majetku MŠ do majetku
městyse Stádlec. Jde o nábytek a viz. faktura ESO R-Market č. 2011/7870 ve výši 42 951,-Kč.
Usnesení č. 129/9 - zastupitelstvo schvaluje zaúčtování DDM MŠ do majetku městyse na účet
028 307 v celkové výši 42 951,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 129/9 bylo schváleno.

10) Prodej pozemku v k.ú. Slavňovice
městys Stádlec obdržel žádost paní Dalhofová o prodej pozemku v k.ú. Slavňovice číslo
parcely st. 66 (pod chatou ev.č. 30) o současné výměře 25m². Záměr prodat tento pozemek
byl řádně zveřejněn na úřední desce v době od 23.5.2011 do 8.6.2011. Kupní cena byla
navržena na 4.000,-Kč. Kupující uhradí právní služby spojené s prodejem a poplatek spojený
s návrhem na vklad do KN. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při podpisu smlouvy.
Usnesení č. 130/9 - zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v k.ú. Slavňovice číslo parcely
st. 66 o současné výměře 25m² paní Lence Dalhofové, Chotíkovská 112/42, Plzeň, za cenu
4.000,-Kč. Kupující uhradí právní služby spojené s prodejem a poplatek spojený s návrhem
na vklad do KN. Kupní cena bude kupující uhrazena při podpisu smlouvy.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 130/9 bylo schváleno.
11) Projednání žádosti ředitelky ZŠ
Zastupitelstvo na svém 5. zasedání rozhodlo o využití hospodářského výsledku za rok 2010
na úhradu nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody za období leden – srpen
2011 a to ve výši 41 015,-Kč. Účetní jednotka upozornila na skutečnosti, že toto není
v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb a ČUS 704 – fondy. Starosta navrhl zařazení
hospodářského výsledku ve výši 41015,- Kč do rezervního fondu s tím, že nadnormativní
výdaje na platy a odměny za období leden – srpen 2011 ve výši 41015,- budou uhrazeny
z provozních prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků na provoz budou tyto
kryty z rezervního fondu. Ostatní zůstává shodné jak rozhodnuto usnesením č. 72/5.
Usnesení č. 131/9 - zastupitelstvo schvaluje zařazení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2010
ve výši 41015,- Kč do rezervního fondu s tím, že nadnormativní výdaje na platy a odměny za
období leden – srpen 2011 ve výši 41015,- budou uhrazeny z provozních prostředků.
V případě nedostatku finančních prostředků na provoz budou tyto kryty z rezervního fondu.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 131/9 bylo schváleno
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12) Projednání úhrady rozdílu normativních a nadnormativních výdajů na platy
pedagogických pracovníků ZŠ
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 dle NV č. 51/2004
Sb. Protože poskytnuté prostředky KÚ jsou stanoveny na skutečný počet žáků, který je
podlimitní, je nutné chybějící mzdové prostředky škole doplnit. Za období 1.1.2011 –
31.12.2011 činí tento doplatek 275 794,-Kč. Dále starosta seznámil zastupitele se skutečností,
že ze stejného důvodu (podlimitní počet žáků) je nutné uhradit nadnormativní výdaje na
prostředky na platy a odvody zaměstnanců školy za období září – prosinec 2011. Rozdíl mezi
poskytnutým příspěvkem dle vyhlášky 48/2005 Sb. činí 31 325,-Kč.
Usnesení č. 132/9 - zastupitelstvo schvaluje doplacení normativních mzdových prostředků
Základní škole Stádlec za období 1.1.2011 – 31.12.2011 ve výši 275 794,-Kč a
nadnormativních prostředků za období září – prosinec 2011 ve výši 31 325,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
zdržel se
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
5-pro; 0-proti; 1-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 132/9 bylo schváleno.

13) Projednání zprávy předsedkyně finančního a kontrolního výboru
Předsedkyně finančního výboru přednesla zprávu o výsledku provedené finanční kontroly.
Předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu o plnění usnesení zastupitelstva.
Usnesení č. 133/7 - zastupitelstvo schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
6-pro; 0-proti; 0-zdržel se
Výsledek hlasování
Usnesení č. 133/7 bylo schváleno.

14) informace starosty
- starosta podal informaci o odstoupení společnosti E.ON od Smlouvy o přeložce distribuční
soustavy (smlouvu schválilo zastupitelstvo na svém 6. zasedání usnesením č. 96/6). Důvodem
odstoupení je nesouhlas p. Hrušky s věcným břemenem i realizací přeložky, což znemožňuje
jakoukoli změnu trasy vedení.
Pan Hruška uvádí, že mu nebyl poskytnut dostatek informací související s realizací
přeložky. Z tohoto důvodu byl osloven, aby formuloval požadavek, které informace žádá
poskytnout. Dále bylo se společnosti E.ON předběžně domluveno, že budou pozvání všichni
zainteresovaní majitelé pozemků, kterých by se realizace přeložky týkala a budou jim ze
strany E.ON podrobně vysvětleny všechny aspekty případné realizace stavby.
- starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se stanoviskem společnosti GERIMO
k možnému odprodeji části pozemku, na kterém jsou postaveny kabiny Sokola Stádlec.
Společnost s odprodejem nesouhlasí.
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- starosta informoval zastupitele o tom, že zaslal na Nadaci ČEZ – Podpora regionů pro rok
2012 celkem pět žádostí na podporu projektů. Jedná se o následující:
- dětské hřiště při MŠ;
- výměna oken na budově úřadu;
- vydání publikace o Stádlci;
- vybudování spol. místností v suterénu úřadu;
- rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Stádlci.
- starosta informoval o návrhu společnosti ČEVAK na pomoc při provozování kanalizace na
osadách Křída, Slavňovice a Staré Sedlo. Návrh spočívá v tom, že společnost ČEVAK bude
spolupracovat na stanovení kalkulace stočného, pomůže s vypracováním smluv pro jednotlivé
napojené uživatele a zabezpečí proškolenou osobu jako odborný dohled nad provozováním
kanalizace. Předpokládá se, že by na osadách bylo jednosložkové stočné. Ten, kdo by byl
připojen na kanalizaci by platil za paušální množství vypouštěné vody (od 1.1.2012 je paušál
na osobu 36m³). Pokud bude stočné stanoveno na výrazně vyšší částku, městys Stádlec může
jednotlivé domácnosti dotovat tak, aby nedošlo ke skokovému zdražení této služby. Jisté je,
že současná cena 1,5Kč za m³ je neudržitelná (cena ve Stádlci 7,58Kč). Konečné rozhodnutí
však bude na zastupitelstvu. Na program jednání bude toto zařazeno v příštím roce tak, aby
v případě schválení mohl nový systém začít fungovat v průběhu roku 2012.
- starosta informoval o provedené zátěžové zkoušce MK vedoucí k pile Staré Sedlo. Výsledek
nebyl doposud znám. Finanční náklady této akce a zpracování následné zprávy jsou
předpokládány v objemu 20.000,-Kč. Dále starosta informoval o konaném místním šetření na
náměstí ve Stádlci. Zástupce Odboru dopravy MěÚ a Policie ČR nesouhlasí s navrhovaným
omezením průjezdu náměstím. Městys nechá vypracovat projekt na úpravu průjezdu
náměstím.
- starosta podal informaci o výsledku prodeje dřeva na PNI. Nabízeli jsme v dražbě celkem 3
porosty s naměřenou zásobou dřeva 287m³. Při prodeji na burze se podařilo dřevo prodat na
více než 300 000,-Kč. Těžba bude započata v následujícím roce.
- starosta informoval o výsledku konkursu na obsazení místa ředitele/ky Základní školy
a mateřské školy Stádlec. Do konkursu se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Všichni
přihlášení splňují podmínky na jmenování. Jmenování nového ředitele předpokládá starosta
do konce roku.
- starosta informoval o skutečnosti, že za 3. čtvrtletí bylo na účet městyse poukázáno 17 148,od společnosti EKO-KOM za zpětný odběr obalového materiálu.
- zástupce TJ Sokol p.Samec byl požádán o spolupráci a sledování dotačních titulů
podporujících činnosti související se sportem atd…
Zastupitelstvo bere informace starosty na vědomí.

15) Dotazy a podměty občanů
p.Hruška
– dotaz na přeložku VN: kdo inicioval přeložku VN, odpověděla Bc.Nová – podnět vznikl ze
strany městyse, v měsíci lednu 2012 je přislíbena schůzka majitelů dotčených pozemků se
zástupci společnosti E.ON za účelem vysvětlení způsobu technického řešení této akce;
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- dotaz na zabezpečení zimní údržby: starosta doložil jakým způsobem je zabezpečena zimní
údržba místních komunikací ve Stádlci, Starém Sedle a Křídě – smluvně zajištěno na DPP,
Slavňovice a Hájky – smluvně zajištěno se ZD Opařany, s úklidem chodníků spoléhá městys
na aktivitu a ochotu občanů, že jim nebude lhostejný stav chodníku před jejich domem a jako
v minulých letech pomohou s úklidem;
- dotaz na podmínky výkonu funkce odborného lesního hospodáře. : starosta odpověděl, že
OLH může být osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů.
Licenci může získat osoba, která splní zákonem stanovené podmínky, kterými jsou především
vzdělání v oboru a získaná praxe v oboru (řeší zákon č. 289/1995 Sb.);
- dotaz na provozování živnosti pana starosty, konkrétně zda plní funkci OLH pro lesy
městyse Stádlec: starosta uvedl, že na základě osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele, které mu bylo v prosinci 2010 vydáno dle § 2f odst. 7 zák. č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, nemůže tuto činnost provozovat (podmínky pro výkon funkce OLH viz odpověď
na předcházející dotaz). Toto osvědčení je sice vydáno na zaměření zemědělské výroby
uvedené pod písmeny a – h (tedy v plném rozsahu), ale hlavní důvod zápisu do evidence
zemědělských podnikatelů starosta uvedl chov ovcí.
p. Samec
- dotaz ohledně sečení plochy fotbalového hřiště, navrhuje údržbu novým traktorem z důvodu
většího výkonu.
p.Hořejší
- likvidace posečené trávy a listí ve Slavňovicích, na každou seč bude pravděpodobně
přistaven kontejner.
p. Kouba
za SDH Slavňovice projevilo zájem o pokračování údržby veřejných ploch ve Slavňovicích i
v roce 2012, což jim bylo přislíbeno.

Zasedání bylo ukončeno: 7.12.2011 v 18:00 hodin
Zapsal:

Ing. Pavel Doubek

Ověřovatelé zápisu: Jiří Süsmilich,v.r.
Bc. Jana Nová, v.r.

Ing. Milan Kelich, v.r.
starosta městyse
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