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Zápis č. 2
Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne
13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Bc. Jana Nová, Miluše
Némethová, Eva Švadlenová, Jiří Štamberk
Omluveni:

0

Neomluveni: 0
Program:

jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
schválení programu
volba členů výborů
projednání OZV o místních poplatcích
projednání rozpočtu obce na rok 2011
projednání záměru obce č. 1/2010 – prodej pozemku
projednání Smlouvy o smlouvě budoucí se spol. Čepro
projednání žádosti o návrat k historickému názvu Městys
zadání vypracování návrhů symbolů obce (znak, vlajka)
projednání nabídky na zřízení webových stránek obce
projednání žádosti občanů o odkup pozemků
převod pozemku do majetku obce
zpracování „Pasportu místních komunikací“
rozpočtová změna
žádost ředitelky ZŠ o převod prostředků
navýšení rozpočtu pro MŠ Stádlec
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor
projednání nabídky na zřízení dětského hřiště u MŠ a ukazatele rychlosti
přistoupení obce do mikroregionu
Josefovské posezení s občany
různé – převod prostředků na spořící účet
- předplatné Táborský deník
- informace o rekonstrukce mostu Na Sádky
- audit veřejného osvětlení

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Milan Kelich (dále předsedající) a po přivítání
přítomných konstatoval, že ZO Stádlec je usnášení schopné.
Jmenoval zapisovatele: předsedajícího
Jmenoval ověřovatele zápisu: paní Miluši Némethovou a pana Jiřího Süsmilicha.
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1) Hlasování o programu. Program viz. výše byl přijat.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.

2) Volba členů výborů:
- za členy Kontrolního výboru jsou navrženi: paní Lenka Buchcarová, paní Barbora
Řezáčová,
- za členy Finančního výboru jsou navrženi: pan. Jiří Hladík a pan Josef Šindelář,
- za členy Výboru lesního hospodářství jsou navrženi: pan Roman Buchcar a pan. Miroslav
Hruška (Stádlec čp. 170),
- za členy Výboru pro sociální věci, kulturu a sport jsou navrženi:
paní Olga Hořejší, Olga Hladíková, Dita Jírovcová, Kateřina Kovaříková, Miluška
Kosová, Mgr.Alena Kršková, Hana Marková, Ivana Nápravová, Elena Pincová Alena
Štamberková a Jaroslava Štrobová, Ida Faltýsková,
- za členy Výboru pro infrastrukturu a rozvoj jsou navrženi: pan Miroslav Hruška (Stádlec
č.p. 38) a paní Kateřina Kovaříková,
- za členy osadního výboru Staré Sedlo jsou navrženi: pan Jaroslav Ťoupal, pan Josef
Streinz.
Usnesení č. 16/2 – ZO Stádlec zvolilo členy výborů:
- za členy Kontrolního výboru : pí. Lenku Buchcarovou, pí. Barboru Řezáčovou,
- za členy Finančního výboru : p. Jiřího Hladíka a p. Josefa Šindeláře,
- za členy Výboru lesního hospodářství : p. Romana Buchcara a p. Miroslava Hrušku,
- za členy Výboru pro sociální věci, kulturu a sport: pí. Olgu Hořejší, Olgu Hladíkovou, Ditu
Jírovcovou, Kateřinu Kovaříkovou, Milušku Kosovou, Mgr.Alenu Krškovou, Hanu
Markovou, Ivanu Nápravovou, Elenu Pincovou Alenu Štamberkovou, Jaroslavu
Štrobovou a Idu Faltýskovou,
- za členy Výboru pro infrastrukturu a rozvoj : p. Miroslava Hrušku a pí. Kateřinu
Kovaříkovou,
- za členy osadního výboru Staré Sedlo: p. Jaroslava Ťoupala a p. Josefa Streinze.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 16/2 bylo schváleno.
3) Projednána Obecně závazná vyhláška Obce Stádlec O místních poplatcích.
Usnesení č. 17/2 – ZO Stádlec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Stádlec
O místních poplatcích.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 17/2 bylo schváleno.
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4) Projednán Rozpočet obce na rok 2011.
Usnesení č. 18/2 – ZO Stádlec schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011. Příjmy
a výdaje ve výši 7 981 700,-Kč, včetně sociálního fondu ve výší 17000,-Kč.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 18/2 bylo schváleno.

5) Projednán Záměr obce prodat pozemek č. 856/2 o výměře 309 m2 v k.ú. Slavňovice
Usnesení č. 19/2 – ZO Stádlec schvaluje Záměr obce prodat pozemek č. 856/2 o výměře 309
m2 v k.ú. Slavňovice (konkrétní osoba a cena v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně
osobních údajů, nezveřejněna. Pro občany obce údaje k dispozici na OÚ). Kupující hradí
právní služby související s prodejem a vkladem do KN
4 hlasů pro, 3 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 19/2 bylo schváleno.

6) Projednána a schválena smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí stádlec a společností
ČEPRO, a.s. o zřízení věcného břemene pro stavbu „podzemní kabelové přípojky el. Energie
pro armaturní šachtu Š 6 Stádlec“, která vede přes obecní pozemek č. 850/1 komunikace
v k.ú. Slavňovice.
Usnesení č. 20/2 – ZO Stádlec schvaluje smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí stádlec
a společností ČEPRO, a.s. o zřízení věcného břemene pro stavbu „podzemní kabelové
přípojky el. Energie pro armaturní šachtu Š 6 Stádlec“, která vede přes obecní pozemek č.
850/1 komunikace v k.ú. Slavňovice za min. úplatu 500,-Kč.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 20/2 bylo schváleno.

7) Projednání žádosti adresované předsedkyni PS P ČR o navrácení historického názvu
Městys obci Stádlec
Usnesení č. 21/2 – ZO Stádlec schvaluje žádost adresovanou předsedkyni PS P ČR
o navrácení historického názvu Městys obci Stádlec.
5 hlasů pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Usnesení č. 21/2 bylo schváleno.

8) Projednání návrhu starosty o zadání vypracování návrhů symbolů obce Stádlec.
Usnesení č. 22/2 – ZO Stádlec schvaluje zadat vypracování návrhů symbolů obce Stádlec
renomovanému heraldikovi a vexilologovi Mgr. Tejkalovi za cenu dle cenové nabídky.
6 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se.
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Usnesení č. 22/2 bylo schváleno.

9) Projednání návrhu vypracování návrhu webových stránek obce. Projednány nabídky firem
Webovky 123 a W-Partner.
Usnesení č. 23/2 - ZO Stádlec schvaluje zadat vypracování návrhu webových stránek obce
firmě Webovou 123 za cenu dle předložené cenové nabídky.
5 hlasů pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Usnesení č. 23/2 bylo schváleno.

10) Projednána žádost (konkrétní osoba v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně
osobních údajů, nezveřejněna. Pro občany obce údaje k dispozici na OÚ) o koupi pozemků
obce č. 661/13 a 661/14 o celkové výměře 191m2 v k.ú. Staré Sedlo. Zastupitelstvo obce
stanovilo plochu, na které se předmětné parcely nacházejí odměřit a určit jaká část pozemku
je nutná pro zabezpečení bezpečného provozu vozidel po přilehlé komunikaci a dále nabídnou
k prodeji zbylou část pozemku i dalším občanům, kteří mají své nemovitosti v sousedství
předmětných parcel.
Usnesení č. 24/2 – ZO Stádlec žádost občana o koupi pozemků obce č. 661/13 a 661/14 o
celkové výměře 191m2 v k.ú. Staré Sedlo zamítá.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 24/2 bylo schváleno.
11) Projednána žádost (konkrétní osoba a cena v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně
osobních údajů, nezveřejněna. Pro občany obce údaje k dispozici na OÚ)o koupi pozemků
obce č. 36/2 o výměře 117m2 a části pozemku č. 674/9 v k.ú. Křída.
Usnesení č. 25/2 – ZO Stádlec předběžně schvaluje prodej pozemků obce č. 36/2 o výměře
117m2 a části pozemku č. 674/9 v k.ú. Křída. Kupující zajistí a uhradí odměření části
pozemku č. 674/9 a musí dojít k dohodě s majitelem sousední nemovitosti. Dále hradí právní
služby související s případným prodejem a vkladem do KN. Předpokládaná prodejní cena
bude minimálně 100,-Kč za m2.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 25/2 bylo schváleno.

12) projednána možnost získat bezúplatným převodem pozemku od Pozemkového fondu ČR
do majetku obce.
Usnesení č. 26/2 – ZO Stádlec schvaluje bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu
ČR do majetku obce. Předmětný pozemek parcelní č. 574/1 v k.ú. Stádlec o výměře 447m2.
Pověřilo starostu s vyřízením potřebných administrativních úkonů.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 26/2 bylo schváleno.
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13) projednán návrh zadat odborné firmě zpracování „Pasportu místních komunikací“, jehož
povinnost mít zpracovaný je stanoveno v § 5. odst.1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb, kterou se provádí Zákon č.13/1997 Sb.- zákon o pozemních komunikacích
v platném znění.
Usnesení č. 27/2 – ZO Stádlec schvaluje vypracování „Pasportu místních komunikací“ v obci
Stádlec a pověřilo starostu úkolem, aby získal více informací o firmách, které se tímto
zabývají a předložení cenových nabídek od firem na příštím zasedání ZO.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 27/2 bylo schváleno.

14) projednáno Rozpočtové opatření č. 9/2010
Usnesení č. 28/2 – ZO Stádlec schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2010
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 28/2 bylo schváleno.

15) projednána žádost ředitelky ZŠ o převod finančních prostředků z provozních prostředků
do prostředků mzdových. Projednána úhrada prostředků ZŠ Stádlec za podlimitní žáky ve
výši 21 035,-Kč.
Usnesení č. 29/2 - ZO Stádlec schvaluje žádost ředitelky ZŠ o převod finančních prostředků
ve výši 24000,- z provozních prostředků do prostředků mzdových.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 29/2 bylo schváleno.

Usnesení č. 30/2 - ZO schvaluje úhradu prostředků za podlimitní žáky ve výši 21 035,- Kč.
Realizováno schváleným RO č.8/2010.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 30/2 bylo schváleno.

16) projednána žádost ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu o 12000,- v důsledku navýšení
provozních nákladů (zřízení samostatného odběrného místa)
Usnesení č. 31/2 - ZO Stádlec schvaluje žádost ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu ve výši
12000,- Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů. Realizováno RO č. 9/2010.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 31/2 bylo schváleno.
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17) projednáno uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor na projednávání přestupků.
Usnesení č. 32/2 – ZO Stádlec schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku
projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Stádlec není schopna svými orgány výkon
přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 32/2 bylo schváleno.

18) projednána nabídka firmy Tewiko Systems, s.r.o. na zřízení ukazatele rychlosti
v rizikových částech obce a osad
Usnesení č. 33/2 – ZO Stádlec schvaluje uzavření smlouvy o zbudování ukazatele rychlosti
v obci Stádlec a Staré Sedlo s firmou Tewiko Systems, s.r.o. za cenu dle cenové nabídky. ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci z POV JčK na financování ukazatele rychlosti.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 33/2 bylo schváleno.

19) projednána nabídka firmy Tomovy parky, s.r.o.na vybudování dětského hřiště v areálu
MŠ Stádlec
Usnesení č. 34/2 – ZO Stádlec schvaluje uzavření smlouvy o zbudování dětského hřiště
v areálu MŠ Stádlec s firmou Tomovy parky, s.r.o. za cenu dle cenové nabídky. ZO schvaluje
podání žádosti o dotaci na financování dětského hřiště na firmu ČEZ v rámci programu
„Oranžové hřiště“.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 34/2 bylo schváleno.

20) Projednán návrh starosty zorganizovat na den 19.3.2011 „Josefovské posezení“ jehož
případný výtěžek by byl určen na veřejně prospěšné účely.
Usnesení č. 35/2 - ZO Stádlec schvaluje zorganizování „Josefovského posezení“.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 35/2 bylo schváleno.
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Starosta dále podal informoval o:
- převodu části prostředků na spořící účet, který bude založen při BÚ obce,
- průběhu jednání s firmou Pontex, s.r.o., která bude provádět rekonstrukci mostu ev. č. 1228
„Na Sádkách“,
- zrušení předplatného Táborského deníku, který měla obec předplacen,
- zámyslu nechat zpracovat Audit veřejného osvětlení od firmy Philips, který tato firma
zpracovává bezplatně,
- jednání se zástupci mládeže,
- zámyslu zapojit obec Stádlec do Mikroregionu, který již sdružuje některou ze sousedních
obcí.

Zapsal: Ing. Milan Kelich
Schůze skončila: 13.12.2010 v 18.50 hodin
Ověřovatelé zápisu: Miluše Némethová,
Jiří Süsmilich

