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Zápis č. 3
Z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne
27.12.2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150
Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Miluše Némethová, Eva
Švadlenová
Omluveni:

Bc. Jana Nová, Jiří Štamberk

Neomluveni: 0
Program:

jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
schválení programu
místní program obnovy obce Stádlec
zabezpečení odvozu a recyklace separovaného odpadu
schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
rozpočtové opatření č. 10/2010

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.

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

2) Výbor pro infrastrukturu a rozvoj předkládá ZO k projednání Místní program obnovy obce
Stádlec na období 2011 – 2014. V programu jsou zapracovány všechny předpokládané akce
plánované pro toto volební období.
Usnesení č. 36/3 - ZO Stádlec schvaluje Místní program obnovy obce Stádlec na období
2011 – 2014.
5 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 36/3 bylo schváleno.

3) Projednány smlouvy na zabezpečení odvozu a recyklace separovaného odpadu. Smluvní
odvoz separovaného odpadu zabezpečí p. Rudolf Dodek, Podboří č.p.2 za měsíční paušální
poplatek 4 031,-Kč. Recyklaci odparu bude zabezpečovat sběrný dvůr v obci Opařany
bezplatně. Zbytkový separovaný odpad, který nelze již dále vytřídit bude na náklady obce
Opařany uložen na skládce v Jistebnici a poměrná část z těchto nákladů bude vyfakturována
obci Stádlec dle platných ceníků.
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Usnesení č. 37/3 - ZO Stádlec schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení odvozu
separovaného odpadu s p. Rudolfem Dodkem, Podpoří č.p. 2 na měsíční paušální poplatek
4 031,-Kč. Dále schvaluje uzavření smlouvy o recyklaci separovaného odpadu ve sběrném
dvoře s obcí Opařany.
5 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 37/3 bylo schváleno.

4) Na základě změny NV č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
dochází dnem 1.1.2011 k úpravě odměny členů zastupitelstva obce. Z výše uvedeného důvodu
je nutné schválit konkrétní výši odměn členům ZO.
Usnesení č. 38/3 - ZO Stádlec schvaluje výši odměn členům ZO dnem 1.1.2011 viz. příloha
č. 1.
5 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 38/3 bylo schváleno.

5) ZO projednalo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. KN st. 80/1, KN 559/14
a PK 559/1 v KÚ Stádlec pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy za
jednorázovou úplatu ve výši 3500,-Kč.
Usnesení č. 39/3 - ZO Stádlec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. KN
st. 80/1, KN 559/14 a PK 559/1 v KÚ Stádlec pro účely zřízení a provozování distribuční
soustavy za jednorázovou úplatu ve výši 3 500,-Kč.
5 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 39/3 bylo schváleno.

ZO projednalo uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. KN 17/1 a PK 559/1 v KÚ
Stádlec pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy za jednorázovou úplatu ve výši
500,-Kč.
Usnesení č. 40/3 - ZO Stádlec schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. KN
17/1 a PK 559/1 v KÚ Stádlec pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy za
jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč.
5 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 40/3 bylo schváleno.
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6) ZO projednalo Rozpočtové opaření č. 10/2010
Usnesení č. 41/3 - ZO Stádlec schvaluje Rozpočtové opaření č. 10/2010
5 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení č. 41/3 bylo schváleno.
Starosta podal informaci o jednání s firmou RWE, a.s., která se mj. specializuje na výstavbu
ČOV. Seznámil zastupitele o nabídce firmy navštívit již vybudovanou ČOV.
Zapsal: Ing. Milan Kelich
Schůze skončila: 27.12.2010 v 17.00 hodin
Ověřovatelé zápisu: Miluše Némethová,
Jiří Süsmilich

