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o činnosti Zastupitelstva městyse Stádlec
ve volebním období 2010 – 2014
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1.

Úvodní slovo starosty

Milí spoluobčané, vážení voliči,
ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
Pravidelně každé čtyři roky máme možnost vybrat, my voliči, ze zájemců
o vedení našich obcí ty, o kterých si myslíme, že jsou pro tento úkol
nejvhodnější. Teoreticky tak může docházet v každém volebním období ke
změně ve vedení obce, změně strategie nebo záměrů v rozvoji našich obcí. Sám
ze své zkušenosti vím, jaké to je, stát se členem zastupitelstva (v mém případě
přímo starostou obce) a přitom nevědět, jaké záměry měli naši předchůdci, jaká
koncepce byla přijata v té které oblasti života obce. Změnou v obsazení
zastupitelstva by neměl být ochromen nebo dokonce zastaven další rozvoj
našich obcí.
Tato závěrečná zpráva má za cíl informovat nejen voliče o stavu obce
a jejím finančním zdraví v průběhu a na konci volebního období, ale
i poskytnout přehled novým zastupitelům, případně i novému vedení obce
o tom, co se v uplynulém volebním období uskutečnilo, co se rozpracovalo, co
je připravené k realizaci apod. Podobná zpráva bude zpracována i na konci
volebního období v roce 2018, kdy mohou být změny ve vedení obce
zásadnějšího významu.
Existuje více možností a návodů, jak podobnou zprávu koncipovat. Mou
snahou bylo předložit maximálně přehledné uspořádání dat, umožňující srovnání
jednotlivých let. To nejlépe vystihuje grafické znázornění údajů, a proto jimi
nebylo ve zprávě šetřeno. Jednotlivé kapitoly byly zvoleny tak, aby postihovaly,
dle mého názoru, nejdůležitější oblasti správy a života obce.
Vážení občané, nelze podrobně popsat veškeré činnosti zastupitelstva
nebo položky rozpočtu. Každý z nás má přitom jiné priority nebo oblasti zájmu.
Proto tato zpráva nemá ambice popsat vše a postihnout každý detail. Přál bych si
však, aby poskytla čtenářům alespoň základní představu o práci zastupitelstva
v ukončeném volebním období. V případě vašeho zájmu se k jednotlivým
kapitolám můžeme dále vracet na stránkách zpravodaje.
Ing. Milan Kelich

2

2.

Volební strany, jejich vize a cíle

2. 1. O místa v zastupitelstvu se v uplynulém volebním období ucházely
celkem tři volební strany. Dvě byly sdružením nezávislých kandidátů, třetím
subjektem byl samostatný nezávislý kandidát.

Volební strana č. 1
Sdružení
nezávislých
Stádlec 1
Jiří Štamberk
Miluše Némethová
Eva Švadlenová
Josef Šindelář
Miroslav Hořejší
Jiří Hladík
Pavel Ševčík

Volební strana č. 2
kandidátů Sdružení nez. kandidátů - Šance pro
změnu
Ing. Milan Kelich
Roman Buchcar
Dita Jírovcová
Jiří Süsmilich
Ing. Pavel Doubek
Bc. Jana Nová
Josef Zíka
Lenka Kyriánová

Volební strana č. 3
Nezávislý kandidát
Josef Vrchota
2. 2. Volební strana č. 2 představila jako jediná svůj program na nadcházející
volební období. Obsahoval konkrétní cíle a způsob jejich dosažení
v jednotlivých oblastech života obcí. Hodnocení toho, zda bylo stanovených cílů
dosaženo či nikoli, je ryze subjektivní, protože jde o velice široké oblasti, ve
kterých si každý najde kladné i záporné polohy. Přesto alespoň naznačím, jak
splnění programu vnímám z pozice uvolněného člena zastupitelstva.
V oblasti správy obce a osad :
- zefektivnění práce zastupitelstva a účelné hospodaření s obecním majetkem;
- rovnocenné zastoupení osad;
- udržení a další rozvoj stávajících institucí v obci a osadách (knihovny, škola
a školka) v závislosti na míře jejich využívání občany a efektivitě jejich
provozu;
- využívání možností čerpání finančních prostředků ze všech dostupných zdrojů.
Hodnocení:
Oblast splněna z 80%. Podařilo se zefektivnit lesní hospodaření a financování
příspěvkových organizací. Ve Starém Sedle, které nemnělo svého zástupce
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v řadách členů zastupitelstva, byl ustanoven osadní výbor. Využívány byly
dostupné dotační programy, na které jsme byli připraveni (blíže v jednotlivých
kapitolách). Nedošlo k omezení nabízených služeb (knihovny, školy).
Nedostatky: nepodařilo se prodat nebo jinak využít obecní budovy čp. 109
(synagoga) a 178 (přístavba u synagogy). I přes veškerou snahu zatraktivnit
základní školu, nedošlo ke zvýšení počtu žáků. Škola balancuje na hranici mezi
provozem a zrušením.
V oblasti rozvoje obce a osad :
- zvýšení bezpečnosti na komunikacích a jejich kvality;
- prověření možností a nutných podmínek vedoucích ke zprovoznění hřbitova ve
Stádlci;
- začlenění obce s osadami do existujících sdružení okolních obcí;
- zahájení procesu výstavby čistírny odpadních vod;
- podpora bytové výstavby na území obce;
- řešení problematiky odpadů v obci a osadách;
- pro obec Stádlec vyžádání historického názvu městys.
Hodnocení:
Oblast splněna z 90%. Podařilo se získat historický název „městys“
a plnohodnotně využívat hřbitov. Dále byly dobudovány chodníky na hřbitově
a v obcích. Podařilo se směnit část pozemků určených pro výstavbu čističky
odpadních vod. Došlo k rozšíření sběrných míst a sortimentu separovaných
odpadů, je umožněno odevzdat ke zpracování použité potravinářské oleje.
Získali jsme kontejner na použité oděvy a obuv. Městys se stal členem
Mikroregionu Bechyňsko a Spolku pro obnovu venkova.
Nedostatky: v oblasti podpory bytové výstavby se nepokročilo. Snahu zhatil
nesouhlas majitele sousedního pozemku se změnou vedení vysokého napětí.
Nejsou dodělány chodníky, a to díky složitým majetkoprávním vztahům.
V oblasti sociální a kulturní :
- rozvoj sportovních a oddychových zón v obcích;
- účinná podpora spolkům a sdružením;
- zapojení občanů do dění v obcích ;
- podpora rozvoje kulturních a společenských akcí v osadách.
Hodnocení:
Oblast splněna z 75%. Podařilo se vybudovat posilovnu v suterénu budovy
úřadu, venkovní cvičiště ve Stromovce a v každé z obcí je zřízen dětský prvek
(dvouhoupačka se skluzavkou). Městys aktivně pomáhal těm spolkům
a sdružením, které o spolupráci požádaly a finančně je velmi štědře podporoval
(viz příslušná kapitola).
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Nedostatky: Nepodařilo se vyřešit majetkoprávní situaci s kabinami Sokola
Stádlec, což značně komplikuje činnost této organizace. Osobně jsem se
domníval, že dojde k většímu zapojení občanů do organizování společenského
dění v obcích. Toto se vůbec nepodařilo ve Starém Sedle.
V podpoře podnikání :
- užší spolupráce s podnikatelskými subjekty v obci a osadách;
- vytváření příznivého prostředí pro podnikatele a živnostníky.
Městys Stádlec se snažil využívat na drobné zakázky, které nevyžadovaly
vyhlášení výběrového řízení, místní firmy a podnikatele.

3.

Samospráva městyse

3. 1. Na základě rozhodnutí voličů ve volbách do zastupitelstva obce, které se
konaly ve dnech 15. – 16. října 2010, získali mandát zastupitele obce tito
kandidáti:
- Jiří Štamberk, Miluše Némethová, Eva Švadlenová,
- Ing. Milan Kelich, Jiří Süsmilich, Ing. Pavel Doubek, Bc. Jana Nová
V srpnu 2013 nastoupil jako náhradník za zesnulého pana Jiřího Štamberka
Pavel Ševčík.
Zastupitelstvo zvolilo vedení a orgány obce v tomto složení:
Ing. Milan Kelich - starosta obce, předseda Výboru pro infrastrukturu a rozvoj;
Ing. Pavel Doubek - místostarosta obce;
Miluše Námethová
- předsedkyně Finančního výboru;
Bc. Jana Nová
- předsedkyně Kontrolního výboru;
Jiří Süsmilich
- předseda Výboru pro lesní hospodářství;
Eva Švadlenová - předsedkyně Výboru pro sociální věci, kulturu a sport;
Josef Zíka
- předseda osadního výboru Staré Sedlo.
3. 2. Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo se ve volebním období 2011 – 2014 sešlo celkem na 23
zasedáních, z toho dvakrát ve Slavňovicích a jednou v Křídě. Bylo přijato
celkem 342 usnesení. Mezi nejzásadnější rozhodnutí zastupitelstva v tomto
období lze zahrnout úpravy veřejných prostranství obce Stádlec a místních částí
v ceně 986 049 Kč, koupi restaurace ve Stádlci za 1 500 000 Kč, zrušení dvou
příspěvkových organizací Základní škola Stádlec a Mateřská škola Stádlec,
zřízení jedné příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stádlec,
zahájení prací na zavedení vodovodu do obce Staré Sedlo, rozhodnutí prodávat
dřevo formou elektronické dražby a zrušení všech místních poplatků.
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3. 3. Účast zastupitelů na zasedáních
Všech jednání zastupitelstva se zúčastnili tito zastupitelé: Ing. Milan Kelich,
Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Miluše Némethová.
Jiří Štramberk:

7x omluven,

1x neomluven;

Pavel Ševčík:

1x omluven,

3x neomluven;

Eva Švadlenová

2x omluvena;

Bc. Jana Nová

2x omluvena.

4.

Rozpočet městyse

4.1. Rozpočet městyse byl po celé volební období sestavován jako vyrovnaný.
V průběhu roku docházelo ke změnám ve výši rozpočtu prostřednictvím
rozpočtových opatření, kterými se upravovala příjmová i výdajová strana
rozpočtu. Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých letech je patrný z grafu. Reálný
vývoj finančních prostředků je popsán v kapitole 5. 2.
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4. 2. Sdílené daně představují rozhodující zdroj příjmu obcí. V případě městyse
Stádlec se po změně rozpočtového určení daní v roce 2012 jedná o částku
necelých 7 mil. Kč. Výše sdílených daní v jednotlivých letech je patrná z grafu.
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4. 3. Dotace představují jednu z možností, jak spolufinancovat investiční akce.
V průběhu volebního období se podařilo úspěšně využít několik dotačních titulů:
2011 – obnova veřejných prostranství v obcích (986 049 Kč), ukazatele rychlosti
Stádlec, Staré Sedlo (98 000 Kč), rekonstrukce vnitřního vybavení MŠ
(50.000 Kč)
2012 – komunální technika (150 000 Kč), využívání poradenských služeb
v lesním hospodářství (37 600 Kč)
2013 – hasičská zbrojnice Staré Sedlo (353 846 Kč), požární zbrojnice Stádlec
(200 000 Kč), povodňové škody (95 434 Kč), přestavba suterénu úřadu
na posilovnu (414 756 Kč)
2014 – hřbitov Stádlec (150 000 Kč), využívání poradenských služeb v lesním
hospodářství (37 600 Kč).
Výši získaných prostředků ukazuje následující graf:
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4. 4. Spolupráce se společností EKOKOM byla zahájena 1. dubna 2011.
Přehled odměn, které městys Stádlec od té doby vyfakturoval a získal od
této společnosti za zpětný odběr obalových materiálů, je patrný z grafu.
Bez účasti občanů, kteří svědomitě třídí, bychom těchto výsledků
nedosáhli. Tyto odměny pomáhají snižovat celkové náklady vynaložené
na likvidaci odpadů a ročně dosahují částky téměř 50 000 Kč.
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4. 5. Jednou z významných položek výdajové stránky rozpočtu jsou náklady
vynaložené na likvidaci odpadů, které vznikají na území obce. Jedná se o svoz
tuhého domovního odpadu, svoz separovaného odpadu a úhradu likvidace
odpadů, které občané odvezou do sběrného dvora v Opařanech. Tyto služby pro
naši obec zabezpečuje společnost RUMPOLD, s.r.o. Dále obec hradí vývoz
kontejnerů na skládku v Jistebnici, kam se ukládal odpad ze hřbitova. Celkové
náklady na tyto služby v jednotlivých letech jsou patrny z grafu. Skokové
zvýšení nákladů v roce 2012 způsobila zněna sazby DPH.
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4. 6. Do roku 2014 vybíral městys Stádlec místní poplatky. Jejich výše byla
stanovena obecně závaznou vyhláškou, která zaváděla následující poplatky:
- poplatek za užívání veřejného prostranství,
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- poplatek z ubytovací kapacity,
- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt,
- poplatek za psy.
Tyto poplatky tvořily příjem rozpočtu městyse. Od 1. ledna 2013 došlo ke
zvýšení místního poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů z 250 Kč na 400 Kč. Po tomto zvýšení
dosahoval výběr poplatků částky téměř 280 000 Kč. Pro nevýrazný finanční
efekt a značnou administrativní náročnost rozhodlo zastupitelstvo o zrušení
příslušné vyhlášky. Od 1. ledna 2015 naši občané již neplatí žádné poplatky.
Výši všech poplatků v jednotlivých letech znázorňuje opět graf. Výpadek příjmu
získaný výběrem místních poplatků byl kompenzován zvýšením koeficientu
daně z nemovitostí.
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5. Majetek městyse, lesní hospodářství
5. 1. Nárůst finanční hodnoty majetku městyse jeho zhodnocováním, směnou či
darem naznačuje další graf. Největší nárůst je u staveb, a to díky daru od
Jihočeského kraje, kterým byl most na sádky. Dále docházelo k průběžné
rekonstrukci stávajících staveb.
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5. 2. V průběhu volebního období nebylo nutné využívat naspořené finanční
prostředky z minulých let. Pouze v roce 2012 skončil hospodářský rok mírnou
ztrátou, a to díky neplánované koupi stádlecké hospody. Vývoj finančních
prostředků na účtech je patrný z grafu.
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5. 3. Od roku 2013 byl zahájen prodej dřeva na aukcích. Hlavním motivem je
transparentnost při prodeji dřeva. Platba za prodané dřevo je vždy uhrazena ještě
před zahájením těžby. Jde jednoznačně o transparentní způsob prodeje, neboť
dřevo je nabízeno veřejně a má k němu přístup každý zájemce, který je ochoten
přistoupit a akceptovat podmínky prodeje. Bilance lesního hospodářství za
volební období je znázorněna na grafu.
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5. 4. Veškeré informace o hospodaření a vývoji rozpočtu jsou v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jsou
zveřejněny na webu městyse v záložce Hospodaření městyse.
6.

Zřizované organizace

6. 1. Městys Stádlec je zřizovatelem dvou školských zařízení, a to Základní
školy Stádlec a Mateřské školy Stádlec. Od 1. září 2012 došlo ke zrušení těchto
příspěvkových organizací a byla zřízena jedna nová příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Stádlec. Hlavním důvodem pro tento krok byl
nízký počet žáků v Základní škole a vysoké náklady na provoz dvou organizací.
Bohužel změna nepřinesla předpokládané zvýšení počtu žáků v základní škole.
Vývoj vynaložených prostředků na provoz (včetně energií) a doplatek na platy
za chybějící žáky je patrný z grafu.
I přes veškeré snahy zatraktivnit školu se nepodařilo zvýšit počet dětí. Školní
rok 2011 – 2012 zahájilo pouze 6 žáků. Tento počet setrval až do konce
školního roku 2014. Školní rok 2014 – 2015 zahájilo pouhých 5 žáků.
Mateřská škola je oproti základní škole naplněna do maximální kapacity
a navštěvují ji děti i z okolních obcí (Rataje, Řepeč, Opařany), které tvoří téměř
třetinu ze zapsaných dětí v MŠ. Mateřskou školu každoročně opouští několik
předškoláků, kteří nastupují do první třídy jiných škol.
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6. 2. Městys Stádlec je dále zřizovatelem Jednotky požární ochrany JPO V
a Místní lidové knihovny, která má pobočky v obcích Slavňovice, Křída a Staré
Sedlo. Knihovnám v obcích je věnována náležitá pozornost a každoročně
dochází k obnově knižního fondu. Výše investovaných prostředků do obnovy
knižního fondu a na provoz knihoven je patrný z grafu.
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7.

Společenský a kulturní život městyse Stádlec

7. 1. Zastupitelstvo městyse zřídilo Výbor pro sociální věci, kulturu a sport.
Jednou z hlavních činností výboru jsou návštěvy seniorů při příležitosti jejich
životních jubileí. V průměru se těchto návštěv uskuteční ročně 40, a to při
příležitosti 70., 75. a 80. narozenin, a poté každoročně. Členky výboru se rovněž
aktivně podílejí na organizaci a zajištění tzv. Posezení s důchodci, které
pravidelně pořádá městys Stádlec v předvánočním čase.
Další činností výboru bylo Vítání občánků. V průběhu volebního období bylo
přivítáno celkem 14 novorozených občánků.
Městys Stádlec dále zahájil v roce 2011 tradici pořádání reprezentačních plesů
městyse, s jehož přípravou pomáhají i členky tohoto výboru.
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Velmi kladně byly přijaty gratulace k narozeninám, které městys Stádlec
předává jubilantům i prostřednictvím rozhlasového pořadu Písničky pro radost.
Od listopadu 2010 vydává městys Stádlec zpravodaj, který vychází pravidelně
každý měsíc. Všechny výtisky jsou trvale k dispozici na nově upravených
webových stránkách městyse.
7. 2. V našich obcích působí několik zájmových spolků a sdružení. V každé obci
je Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Ve Slavňovicích dále působí Klub přátel
obce Slavňovice a ve Starém Sedle jezdecký klub JK Chadeva. Ve Stádlci mimo
SDH dále působí TJ Sokol, klub šipkařů DC Lokomotiva, myslivecké sdružení,
Senior klub, základní organizace včelařů a zahrádkářů.
Mezi nejaktivnější SDH v obcích se zařadil sbor dobrovolných hasičů v Křídě,
který pořádá oblíbené akce pro děti.
Vzhledem k velikosti a početnosti sboru je SDH Stádlec hegemonem v oblasti
společenského a kulturního života. Vedle několika akcí pro děti pořádá pouťové
zábavy a bál.
Přínosem jsou i stádlečtí šipkaři (DC Lokomotiva), kteří vedle obnovy tradice
masopustů pořádají jarní a vánoční šipkové turnaje pro veřejnost. Jimi pořádaný
ples má také své místo ve stádlecké „plesové“ sezóně.
Klub přátel obce Slavňovice pravidelně pořádá Ve Slavňovicích Svatomartinské
huso-kachní hody a před Štědrým dnem „Výlov slavňovického rybníka“. Obě
akce se již staly tradicí a jsou občany našich obcí hojně navštěvovány.
Členové mysliveckého sdružení každoročně odpracují několik brigádnických
hodin v lesích městyse Stádlec a zavedli tradici pořádání poslední leče i pro
veřejnost.
Členky Senior klubu pořádají předvánoční setkání u vánočního stromu ve
Stádlci.
Naši sportovci, členové TJ Sokol Stádlec, sehrají na domácím hříšti několik
přátelských zápasů a v rámci ligy i řadu mistrovských zápasů. Pravidelně
pořádají memoriál J. Slunečka a pro děti oslavy dne dětí, které jsou zakončeny
večerní zábavou.
7.3. Městys Stádlec si aktivity všech zájmových spolků váží a dle možností je
i finančně podporuje. Jen v roce 2014 přispělo částkou ve výši 98 000 Kč. Výši
finanční podpory v jednotlivých letech volebního období ukazuje graf.

13

45000

DC Lokomotiva

40000

SDH Stádlec

35000

SDH Křída
SDH Staré Sedlo

30000

SDH Slavňovice

25000

TJ Sokol

20000

JK Chadeva

15000

včelaři

10000

zahrádkáři
myslivecké sdružení

5000

KPO Slavňovice

0
2011

2012

2013

2014

Senior klub

Finanční podpora spolků a sdružení v období 2011 - 2014

8. Spolupráce se sousedními obcemi, firmami
8. 1. Městys je členem MAS Lužnice. Zástupce městyse je členem Kontrolní
komise. Prostřednictvím MAS Lužnice byly čerpány dotace z programu
LEADER, a to na úpravy veřejného prostranství v obcích a rekonstrukci
suterénu budovy úřadu, kde vznikla posilovna.
8. 2. Dalšími organizacemi, jejichž dlouhodobým členem je městys Stádlec,
jsou Svaz měst a obcí ČR a Svaz měst a obcí okresu Tábor. Od roku 2011 se stal
městys Stádlec členem Mikroregionu Bechyňsko a Spolku pro obnovu venkova.
8. 3. Úzká spolupráce je dlouhodobě navázána s místním Zemědělským
družstvem v oblasti údržby komunikací, likvidace biologicky rozložitelného
odpadu a drobných zemních a údržbářských prací. Pokračovala spolupráce
s firmou RUMPOLD, s.r.o. v oblasti odpadového hospodářství a společností
ČEVAK, a.s. v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
8. 4. Městys Stádlec se od roku 2014 aktivně zapojil do realizace protidrogové
politiky na území Jihočeského kraje a spolufinancuje poskytovatele služeb v této
oblasti. Jde o Občanské sdružení PREVENT, které zabezpečuje terénní program
a Farní charitu Tábor, která zajišťuje kontaktní centrum a ambulantní léčbu.
Roční finanční příspěvek městyse Stádlec je ve výši 4 800 Kč.
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9.

Přehled rozpracovaných projektů

Zahájeno prodloužení kanalizace v Křídě. Připraveno na kolaudaci.
Připravená projektová dokumentace na rekonstrukci Petrovského rybníka. Čeká
se na vyhlášení vhodných dotačních titulů.
Připravená projektová dokumentace a vydané stavební povolení na dostavbu
WC u požární zbrojnice v Křídě.
Podaná dokumentace na Územní řízení na prodloužení veřejného osvětlení
v ulici „V zahradách“ ve Stádlci.
10.

Celkové vyhodnocení volebního období

10.1. Dosažené úspěchy
Volební období trvalo od zvolení nových zastupitelů dne 16. října 2010 do
ukončení jejich mandátu k 10. říjnu 2014. Vzhledem ke změně na funkcích
starosty a místostarosty lze toto období označit za období zjišťování stavu, ve
kterém byly obce předány a hledání fungujícího systému práce zastupitelstva
a úřadu. Dokončily se některé nedodělané věci z minulosti, mezi něž bezesporu
patří kolaudace smuteční síně na hřbitově, zpracování potřebné provozní
dokumentace na kanalizaci v obcích Křída, Staré Sedlo a Slavňovice
a oddělení tzv. přístavby od budovy synagogy, čímž vznikl rodinný dům čp.
178.
V roce 2010 byl zpracován a schválen Místní program obnovy obce, který
obsahoval seznam plánovaných investičních akcí na celé volební období. Městys
se přihlásil do několika vyhlášených dotačních programů. V průběhu volebního
období se intenzivně pracovalo na obnově majetku (požární zbrojnice Staré
Sedlo a Stádlec), vzhledu našich obcí (výměna všech autobusových čekáren,
hřbitov, chodníky, kanalizace). Hledaly se úspory finančních prostředků (lesní
hospodářství, příspěvkové organizace, veřejné osvětlení – úsporné žárovky,
odpadové hospodářství – spolupráce se společností EKOKOM) a operativně se
reagovalo na vzniklé události (prudké přívalové deště, které způsobily lokální
záplavy. 2. - 3. června 2013 byl postižen Stádlec a chaty u řeky Lužnice a 7. září
2014 Křída a Staré Sedlo).
Významnou proměnou prošel hřbitov ve Stádlci. Ustálení poměrů podzemních
vod umožnilo obnovit pohřbívání na hřbitově. Byly dokončeny chodníky po
celém areálu hřbitova a vstupní kovaná brána nahradila plechovou. Mohyla
s pamětní deskou věnovanou rodu Fellnerů z Feldegu byla zrenovována a byly
pod ní uloženy schránky s mincemi, tiskovinami a drobnými předměty ze
současnosti jako náhrada nalezených pozůstatků z doby její výstavby.
Dalším významným počinem, který v tomto období inicioval městys Stádlec,
bylo majetkoprávní vyrovnání vlastnictví pozemků a staveb na nich
s Jihočeským krajem. Dosáhlo se toho, že Jihočeský kraj vlastní nejen silnici,
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ale i pozemek pod ní. Městys Stádlec výměnou vlastní pozemky, na kterých jsou
umístěny chodníky v obci.
V hodnoceném volebním období došlo i přes několik velkých investičních akcí
k navýšení reálných finančních prostředků na účtech a ke zhodnocení
a navýšení hodnoty majetku městyse. Městys nečerpal žádný úvěr ani neručil
svým majetkem. Vždy hospodařil s vyrovnaným rozpočtem.
V průběhu uplynulého volebního období došlo k návratu užívání názvu městys
a byly uděleny obecní symboly – vlajka a znak. V roce 2012 proběhly oslavy
725. výročí první zmínky o osadách Stádlec a Křída. K tomuto významnému
jubileu byla vydána rozsáhlá publikace o městysi Stádlec.
Za úspěch považuji aktivitu občanů sdružených v Klubu přátel obce Slavňovice,
kteří pro občany nejen Slavňovic připravují setkání při dobrém jídle a veselé
muzice (viz 7.2). Obdobně lze zhodnotit i iniciativu Ing. Kosobuda z Křídy,
která byla završena slavnostním odhalením pamětní desky křidským občanům,
kteří zahynuli v 1. světové válce.
V obecné rovině lze konstatovat, že oproti minulým letům nedošlo v tomto
období ke snížení standardů, na které byli naši spoluobčané zvyklí.
10.2. Nedostatky, negativa a nenaplnění cílů a očekávání
Přes úspěšné naplnění řady záměrů a aktivit jsme zaznamenali i několik
neúspěchů. Některé slíbené akce se podařilo zrealizovat jen částečně, anebo
vůbec. Především jsme se nesetkali s pochopením a pomocí majitelů zámku při
naší snaze o zpřístupnění zámeckého parku. Tento bod volebního programu
nebyl s majiteli zámku předem konzultován, možná i proto neprojevili zájem
vyjít naší snaze vstříc.
Dále se nepodařila dohoda s majitelkou pole, na kterém má být postavena
čistička odpadních vod. I zde majitelka při jednání uvedla, že o tomto záměru
obce nebyla informovaná. Chybu je možné vidět i na straně majitelky pozemku,
pokud by se aktivně zajímala o dění v obci v době, kdy se tvořil územní plán,
tato skutečnost by jí neunikla. Na nabídku městyse k jednání majitelka pozemku
vůbec nereagovala.
Neúspěchem také skončilo jednání s majitelem pozemku pod kabinami TJ Sokol
Stádlec. Návrhy předložené majitelem pozemku byly pro občany
neakceptovatelné a vyvolaly značné emoce a nevoli. Městys Stádlec v této
souvislosti obdržel i petice občanů požadující nepřijetí nabídek. Jeden občan
poslal i článek kritizující tento záměr do regionálního tisku. Pod tímto tlakem
nebylo zastupitelstvo ochotno podmínky majitele pozemku akceptovat. Nabídky
ze strany městyse Stádlec byly nepřijatelné pro druhou stranu.
Zastupitelstvo nepokročilo ani ve slibu vytvářet podmínky pro bytovou
výstavbu.
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V průběhu volebního období proběhla anketa mezi občany Stádlce. V anketě
jsme se dotazovali občanů, zda souhlasí se zavedením názvů ulic a jak by se
ulice, ve které bydlí, měla jmenovat. Od tohoto záměru se ve finále ustoupilo,
protože oficiální zavedení názvů ulic by bylo administrativním zatížením
občanů (nutná změna osobních dokladů). Také výsledek samotné ankety nebyl
jednoznačný.
Za velký neúspěch lze považovat i stále klesající počet dětí v základní škole,
přestože škola nabízí nadstandardní podmínky. Negativem je i výrazný zásah do
rozpočtu, ze kterého se hradí doplatek platů a odvodů za zaměstnance školy,
který musí městys Stádlec jako zřizovatel doplácet za chybějící žáky.
Určitým zklamáním je i skutečnost, že městys Stádlec není přijímán jako
přirozené správní centrum našich obcí, které je nutné udržet a neoslabovat jeho
pozici.
11.

Vyhodnocení činnosti úřadu

Městys Stádlec je v kategorii obcí I. typu. Jde o základní typ obce a tomu
odpovídající kompetence a pravomoci úřadu. Obcím našeho typu není svěřen
téměř žádný výkon státní správy (označovaný jako tzv. přenesená působnost),
přesto určité kompetence vykonáváme. Především jde o Matriční úřad. V roce
2011 se začala připravovat další centralizace či optimalizace státní správy, která
by přinesla mimo jiné i rušení malých matričních úřadů, k čemuž ale doposud
nedošlo. Naši občané mohou využívat i nadále služeb matričního úřadu, aniž
obec přišla o příspěvek státu na výkon přenesené působnosti.
Úřad městyse Stádlec je správním orgánem v těchto oblastech:
- je silničním správním úřadem ve věci místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích;
- je místně příslušným orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší;
- je věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992Sb.
o ochraně přírody a krajiny.
Úřadu městyse Stádlec dále náleží řešení přestupků podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V současné době má městys Stádlec uzavřenu
veřejnoprávní smlouvu na výkon této agendy s městem Tábor, neboť není
schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
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