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Zápis č. 5
Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo)
konaného dne 6.4.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse, Stádlec čp.150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Miluše Némethová, Eva
Švadlenová, Bc. Jana Nová, Jiří Štamberk
Omluveni:

0

Neomluveni: 0
Program:

- jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválení programu
- projednání Jednacího řádu zastupitelstva městyse
- rozhodnutí o přijetí oficiálního symbolu městyse
- rozhodnutí o stanovení vodného a stočného na rok 2011
- projednání žádosti o příspěvek SDH Slavňovice
- projednání žádostí ředitelů zřizovaných organizací
- projednání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
VVP
- projednání předložené projektové dokumentace – odpočívka u silnice
III/13711 (u řetězového mostu)
- projednání rozpočtového opatření
- projednání Závěrečného účtu obce za rok 2010
- projednání návrhu pro Českou poštu, s.p.
- informace starosty městyse

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: předsedajícího
Jmenoval ověřovatele zápisu: pana Jiřího Štamberka a pana Jiřího Süsmilicha

1) Hlasování o programu. Program viz. výše byl přijat.
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.

2) Zastupitelstvo projednalo předložený Jednací řád zastupitelstva. Starosta zdůvodnil
předložení Jednacího řádu na pořad jednání především stanovením obce městysem
a seznámil zastupitele a přítomné občany s právní povahou jednacího řádu.
Usnesení č. 68/5 - zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zastupitelstva městyse 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. 68/5 bylo schváleno.
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3) Zastupitelstvo projednalo průběh výběru symbolu městyse. Návrhy symbolů byly dány
občanům k posouzení a výběru nejpovedenější varianty od 14.2. 2011. Na 4. zasedání
zastupitelstva dne 2.3.2011 bylo rozhodnuto o tom, že se umožní občanům dále vybírat ze 4
nejúspěšnějších návrhů a to do konání dalšího zasedání zastupitelstva. Do konce doby, po
kterou mohli občané vybírat tj. do 6.4.2011 do 16.00 získala nejvíce hlasů (28) varianta č. 3.
Pořadí dalších úspěšných variant: varianta 5 – 26 hlasů; varianta 2 – 7 hlasů a varianta 6 – 2
hlasy.
Na základě této skutečnosti navrhl starosta aby za oficiální symbol městyse byla zvolena
varianta č. 3.

Usnesení č. 69/5 - zastupitelstvo schvaluje variantu č. 3 návrhu symbolu za oficiální symbol
městyse Stádlec
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
zdržel se
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
6-Pro; 0-proti; 1-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 69/5 bylo schváleno.

4) Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku společnosti ČEVAK, a.s. na stanovení
vodného a stočného na rok 2011 a nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek.
Oproti roku 2010 navrhuje ČEVAK mírné zdražení vodného a to z 38,15 Kč na 39,25 Kč
(ceny i s DPH). U vodného dojde též k mírnému zdražení z 5,50 Kč na 7,58 ( včetně DPH).
Nájem za pronajatý vodohospodářský majetek bude městysi zvýšen na 40 000,-Kč ročně.
P. Süsmilich položil dotaz proč je vodovod pronajatý a není provozován úřadem. Bylo
odpovězeno, že současný stav vychází z právní úpravy, (zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích) neboť obec sama nebo její odpovědný zástupce nesplňuje
kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací. Proto je
vodohospodářský majetek pronajat společnosti, která tyto zákonné podmínky pro
provozování splňuje.
Usnesení č. 70/5 - zastupitelstvo schvaluje změnu cen vodného 35,68Kč a stočného 6,89 Kč a
stanovené nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek 40 000,-Kč ročně. (ceny jsou bez
20% DPH)
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. 70/5 bylo schváleno.
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5) Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek SDH Slavňovice. Sbor žádá o nákup čtyř
společenských stejnokrojů v celkové hodnotě 14 000,-Kč.
Bylo konstatováno zástupci okolních SDH a představitelem okrsku, že na tyto
stejnokroje úřad nepřispívá.
Zastupitelstvo chápe nutnost reprezentace sboru na veřejnosti, čemuž společenský
stejnokroj jednoznačně přispívá. Nicméně požaduje po velení sboru předložit seznam členů
SDH, kteří společenský stejnokroj mají. Tento seznam vyhodnotit a stejnokroje, které již
jejich držitelé nepoužívají předat zájemcům tak, aby bylo ve sboru zabezpečeno alespoň
6 členů sboru se společenským stejnokrojem. Tento problém se stejnokroji by bylo vhodné
řešit v celém okrsku, neboť je několik společenských stejnokrojů zcela zbytečně nevyužíváno.
Přítomní zástupci sboru připustili možnost si na stejnokroje získat finanční prostředky
formou brigády na údržbě veřejných prostranství. Starosta vyzval představitele sboru
k jednání na toto téma.
Usnesení č. 71/5 - zastupitelstvo žádosti SDH Slavňovice o nákup společenských stejnokrojů
nevyhoví.
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. 71/5 bylo schváleno

6) Zastupitelstvo projednalo žádosti ředitelů zřizovaných organizací.
a) Ředitelka ZŠ předložila zprávu o hospodaření s poskytnutými prostředky na provoz v roce
2010. Ze zprávy vyplývá, že se podařilo uspořit 49 744,24 Kč.
Usnesení č. 72/5 - zastupitelstvo projednalo zprávu ředitelky ZŠ o vytvořeném hospodářském
přebytku z hospodaření za rok 2010. Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že část těchto prostředků
se využije na úhradu nadnormativních výdajů na prostředky na platy a odvody za období
leden – srpen 2011 a to ve výši 41 015,-Kč. Zbytek uspořené částky ve výši 8 729,24 Kč
rozhodlo zastupitelstvo převést do fondu odměn ZŠ.
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. 72/5 bylo schváleno.

b) Ředitelka MŠ předložila zprávu o hospodaření s poskytnutými prostředky na provoz v roce
2010. Ze zprávy vyplývá, že se podařilo uspořit 6282,76Kč.
Usnesení č. 73/5 - zastupitelstvo projednalo zprávu ředitelky MŠ o vytvořeném
hospodářském přebytku z hospodaření za rok 2010. Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že žádosti
nevyhoví a přebytek hospodaření ve výši 6282,76Kč požaduje zaslat na účet městyse Stádlec
do 30.6.2011.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
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Eva Švadlenová
pro
Jiří Štamberk
pro
Usnesení č. 73/5 bylo schváleno.

Bc. Jana Nová
Výsledek hlasování

zdržela se
6-Pro; 0-proti;1-zdržel se;

7) Starosta navrhl požádat o vytvoření pracovní příležitosti pro uchazeče o zaměstnání
v rámci veřejně prospěšných prací. Pracovní náplní tohoto místa by byly úklidové práce na
veřejných prostranstvích a budově úřadu. Předpoklad vytvoření této pracovní příležitosti by
byl na dobu od 1.5. do 30.11.2011. Úřad městyse by se podílel na platových nákladech pouze
rozdílem mezi poskytnutým příspěvkem Úřadu práce a zákonem stanovenou minimální
mzdou.
Ze strany některých zastupitelů a přítomných občanů zazněla připomínka, požadovat
na toto místo místního občana. Starosta přislíbil tento požadavek do žádosti uvést.
Usnesení č. 74/5 - Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání Žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci VVP.
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. 74/5 bylo schváleno.

8) Zastupitelstvo projednalo předloženou projektovou dokumentaci – odpočívka u silnice
III/13711 (u řetězového mostu). Starosta informoval o jednání se zástupcem Jihočeského
kraje jako investora a projektanty a na jednání byl prezentován požadavek obce, aby bylo i na
druhé straně (od Stádlce) vybudováno stanoviště pro 3-4 osobní automobily s mobiliářem
(odpadkový koš a lavice).
Usnesení č. 75/5 - zastupitelstvo projednalo a vyjádřilo souhlas s předloženou projektovou
dokumentací - odpočívka u silnice III/13711 (u řetězového mostu) za předpokladu, že bude i
na straně od Stádlce vybudováno stanoviště pro 3-4 osobní automobily s mobiliářem
(odpadkový koš, lavice a kolostav).
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. 75/5 bylo schváleno.

9) Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3
Starosta zdůvodnil zastupitelstvu změny, které vedly k rozpočtovému opatření. Jednotlivé
položky viz. příloha.
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Usnesení č. 76/5 - zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3
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. 76/5 bylo schváleno.

10) Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2010
Starosta seznámil se závěrečným účtem obce za rok 2010 včetně výsledku inventarizace
a hospodaření s majetkem obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání
hospodaření obce krajským úřadem - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)
zákona č.420/2004 Sb.)
Usnesení č. 77/5 - zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010
s výrokem - bez výhrad
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. 77/5 bylo schváleno.

11) Zastupitelstvo projednalo návrhy pro Českou poštu, jako alternativu k návrhu uzavřít
pobočku pošty ve Stádlci a poskytovat poštovní služby jiným způsobem. Zastupitelstvo
projednalo následující návrhy:
1.
pronajmout budovu České pošty ve Stádlci úřadu městyse, který by zabezpečoval
provozní náklady a v budově by i nadále byly poskytovány poštovní služby formou
výdejního místa PARTNER I, nebo
2.
vyčíslit provozní a platové náklady na provoz pobočky České pošty ve Stádlci
a případné ztráty kompenzovat z rozpočtu městyse Stádlec, nebo
3.
rozšířit obvod pro pobočku České pošty ve Stádlci na správní území městyse Stádlec
tj. Hájky, Křída, Staré Sedlo a Slavňovice. Doručování zásilek zabezpečovat obsluhou
pobočky ve Stádlci.
Současně pověřilo starostu aby se zástupci České pošty tyto návrhy městyse projednal.
Usnesení č. 78/5 - Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrhy městyse pro zástupce České
pošty, s.p.
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. 78/5 bylo schváleno.

12) Starosta navrhl doplnění programu o bod: projednání stížnosti občana. O návrhu nechal
hlasovat.
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Usnesení č. 79/5 - Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o bod - projednání stížnosti
občana
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. 79/5 bylo schváleno.

13) Zastupitelstvo projednalo stížnost p. Stanislava Fuky, Slavňovice 29 ze dne
4.4.2011 na havarijní stav části nemovitosti ve Slavňovicích č.p. 22. Majitelé této
nemovitosti, dle stěžovatele, dlouhodobě neřeší havarijní stav kolny, která hrozí sesutím.
Starosta navrhl oslovit majitele a požádat je o zjednání nápravy do 30.6.2011. Pokud tato
nebude v daném termínu zjednána, nebo nebude patrné, že byly zahájeny nějaké kroky ze
strany majitelů ke zjednání nápravy, předá úřad městyse řešení tohoto problému stavebnímu
úřadu MěÚ Tábor popř. využije další legislativní možnosti vedoucí k řešení tohoto problému.
Usnesení č. 80/5 - Zastupitelstvo projednalo stížnost občana a souhlasí s navrhovaným
řešením. Oslovením majitelů pověřuje starostu.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
zdržel se
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Bc. Jana Nová
pro
Jiří Štamberk
pro
6-Pro; 0-proti; 1-zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 80/5 bylo schváleno.

14) Starosta informoval zastupitelstvo o:
-

-

rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, oranžové hřiště, která nevyhověla žádosti obce
o financování dětského hřiště u MŠ;
podepsání smlouvy o bezplatném převodu pozemku č. 574/1 o výměře 447m²;
závěrech, které vyplynuly z besedy s občany Starého Sedla. Především se jedná
o usměrnění dopravy, vyznačení přechodu pro chodce, odstranění lípy u hasičské
zbrojnice;
převzetí dekretu o stanovení obce městysem v parlamentu ČR dne 13.4.2011. Za městys
se této ceremonie zúčastní starosta a jeden člen zastupitelstva;
o uzavření mostu na Sádky a o vedení objízdné trasy po bývalé komunikaci;
o rekonstrukci propustku na komunikaci vedoucí ze Stádlce k řetězovému mostu.
Rekonstrukce bude zahájena 11.4. 2011 a od tohoto dne nebude možné projet do
Dobřejic. Uzavírka oficiálně trvá do 20.4.2011.

Zapsal: Ing. Milan Kelich
Zasedání bylo ukončeno: 6.4.2011 v 18.45 hodin
Ověřovatelé zápisu: Jiří Štamberk, v.r.
Jiří Süsmilich, v.r.

Ing. Milan Kelich, v.r.
starosta městyse

