
  Městys Stádlec 
Stádlec čp. 150, 39162 

 
  IČ: 00252930,   DIČ: CZ00252930,  bank. spojení  KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf 

Zápis č. 1/2018 

z ustavujícího ( prvního) zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen 
zastupitelstvo), konaného dne 30. října 2018, od 18:30 hodin na sále restaurace ve 

Stádlci, č.p. 69 

A. Zahájení zasedání zastupitelstva. 
Zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30 
hodin. Zastupitelstvo se dohodlo na tom, aby vedením zasedání zastupitelstva do zvolení 
nového starosty byl pověřen dosavadní starosta Ing. Milan Kelich („dále též jako 
„předsedající“ nebo „starosta“). 

Před zahájením zasedání bylo zkonstatováno, že všichni členové zastupitelstva převzali od 
pověřeného registračního úřadu osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  
v platném znění (dále jen zákon o volbách). 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.  
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon  
o obcích), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost 
voleb nebo hlasování  (tato lhůta marně uplynula v pátek dne 19. října 2018 v 16 hodin, 
protože žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 
úřední desce Úřadu městyse Stádlec zveřejněna v souladu se zákonem o obcích po dobu 
nejméně 7 dní a to od 22. října 2018. Současně byla zveřejněna způsobem umožňující 
dálkový přístup na adrese: http://www.stadlec.eu/elektronicka-uredni-deska.   Předsedající 
z prezenční listiny (příloha č. 1) dále konstatoval, že je přítomno osm členů zastupitelstva (z 
celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (viz. § 92 
odst. 3 zákona o obcích). 

B. Složení slibu členy zastupitelstva. 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( viz. § 55 
zákona o volbách). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 
odst. 2 zákona o obcích „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Stádlec a jeho občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky“.  Poté jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha  
č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

C. Jmenování ověřovatelů a zapisovatele. 
Předsedající v souladu s ustanovením jednacího řádu Zastupitelstva městyse Stádlec 
jmenoval:  

zapisovatelkou:  

- paní Mgr. Alenu KRŠKOVOU;  
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a ověřovatelkami zápisu:  

- paní Evu ŠVADLENOVOU  a  

- paní Miluši NÉMETHOVOU .  

D. Schválení programu. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 3): 

1) Volba starosty a místostarosty: 
•  určení způsobu volby; 
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  
(viz. § 71 zákona o obcích); 
•  určení počtu místostarostů; 
•  volba starosty a místostarosty. 

2) Zřízení Finančního a Kontrolního výboru: 
• určení počtu členů výborů; 
• volba předsedů výborů; 
• volba členů výborů. 

3) Zřízení Výboru pro lesní hospodářství, Výboru pro sociální věci, Výboru pro kulturu, 
Výboru  pro dohled nad restaurací  a Výboru pro správu majetku. 
• určení počtu členů výborů; 

4) Volba předsedů zřizovaných výborů. 

5) Volba členů zřizovaných výborů. 

6) Delegování zabezpečování úkolů na členy zastupitelstva. 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (viz. § 72 
zákona o obcích). 

8) Určení oprávněných zastupitelů ve VO 2018-2022. 

9. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2018. 

10. Informace starosty. 

11. Diskuse. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 1/1/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   program ustavujícího (prvního) 
zasedání dle návrhu předneseného předsedajícím. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. 

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 1/1/2018 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 



 3 

1) Volba starosty a místostarosty. 

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty  
a místostarosty aklamací – veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu 
způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. 

Předsedající dále navrhl aby funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva obce uvolněni ve 
smyslu § 71 zákona o obcích, byla i nadále funkce starosty městyse. Bylo navrženo znění 
usnesení: 

Návrh usnesení č. 2/1/2018: Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích  
u r č u j e , že pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci nebo jiný 
návrh, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 2/1/2018: 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

c) Určení počtu místostarostů. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho místostarostu. Bylo navrženo 
znění usnesení: 

Návrh usnesení č. 3/1/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   pro volební období 2018 – 2022 
zvolení jednoho místostarosty. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci nebo jiný 
návrh, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 3/1/2018 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

d) Volba starosty a místostarosty. 

Předsedající navrhl aby byl nejdříve zvolen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení 
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

1.1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 

Zastupitelstvo navrhuje opět zvolit do funkce starosty Ing. Milana Kelicha. Bylo navrženo 
usnesení v tomto znění: 
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Návrh usnesení č. 4/1/2018: Zastupitelstvo v o l í  starostou městyse Stádlec Ing. Milana 
Kelicha. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko: 

-  Občan٭  navrhl na funkci starostky městyse Stádlec paní Ditu Jírovcovou; 

- paní Dita Jírovcová poděkovala občanovi za důvěru, ale výkon této funkce odmítla. 

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci nebo jiný 
návrh, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 4/1/2018: 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení  4/1/2018: bylo schváleno v navrženém znění. 

Po proběhlé volbě znovuzvolený starosta Ing. Milan Kelich  poděkoval zastupitelům za 
důvěru a občanům za účast ve volbách a na tomto zasedání. 
 
1.2) Po zvolení starosty vyzval předsedající členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
místostarosty.  

Zastupitelstvo navrhlo opět zvolit do funkce místostarosty Ing. Pavla Doubka. Bylo 
navrženo usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 5/1/2018: Zastupitelstvo  v o l í  místostarostou městyse Stádlec Ing. Pavla 
Doubka 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci nebi jiný návrh, 
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 5/1/2018: 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek zdržel se 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti;  1 - zdržel se; 
Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění 

Po proběhlé volbě nově znovuzvolený místostarosta Ing. Pavel Doubek poděkoval 
zastupitelům a občanům za důvěru. 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů: 

a) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 
[viz. § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (viz. § 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (viz. § 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může 
být jen člen zastupitelstva (viz. § 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo 
finančního výboru nemůže být starosta a  místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové  
a účetní práce na úřadu městyse (viz. § 119 odst. 1 zákona o obcích).  
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Finanční výbor a Kontrolní výbor , přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 6/1/2018: Zastupitelstvo  z ř i z u j e  Finanční výbor a Kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 6/1/2018 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

b) Volba předsedy Finančního výboru. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy Finančního 
výboru.  

Zastupitelstvo navrhlo opět zvolit do funkce předsedkyně Finančního výboru paní Miluši 
Némethovou. Současně navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 7/1/2018: Zastupitelstvo v o l í  předsedkyní Finančního výboru paní 
Miluši Némethovou 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 7/1/2018 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

c) Volba předsedy Kontrolního výboru. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy Kontrolního 
výboru.  

Zastupitelstvo navrhlo zvolit do funkce předsedkyně Kontrolního výboru paní Simonu 
Capouchovou. Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 8/1/2018: Zastupitelstvo  v o l í   předsedkyní Kontrolního výboru paní 
Simonu Capouchovou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 8/1/2018: 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
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d) Volba členů Finančního a Kontrolního výboru. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy Kontrolního výboru  
a Finančního výboru.  

Byly podány následující návrhy:  

Předsedkyně Finančního výboru navrhla zvolit členkami Finančního výboru paní Stanislavu 
Podsedníkovou a paní Ivanu Majerovou. 

Předsedkyně Kontrolního výboru navrhla zvolit členy Kontrolního výboru paní Barboru 
Klasnovou a pana Vladimíra Zaťka. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 
Návrh usnesení č. 9/1/2018: Zastupitelstvo  v o l í   členkami Finančního výboru paní 
Stanislavu Podsedníkovou a Ivanu Majerovou. Členy Kontrolního výboru volí paní Barboru 
Klasnovou a pana Vladimíra Zaťka. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 9/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

3) Zřízení Výboru pro lesní hospodářství, Výboru pro sociální věci, Výboru pro kulturu, 
Výboru pro dohled nad restaurací a Výboru pro správu majetku : 

a) Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že se zastupitelstvo dohodlo na zřízení níže 
uvedených výborů a o počtu jejich členů. 

Výbor pro lesní hospodářství. – tříčlenný;  

Výbor pro sociální věci – 13 členný; 

Výbor pro kulturu – sedmičlenný;  

Výbor pro dohled nad restaurací – sedmičlenný;  

Výbor pro správu majetku – tříčlenný.  

Výbory jsou zřizovány podle stejných ustanovení zákona o obcích uvedených v bodě  
č. 2. Bylo navrženo usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 10/1/2018: Zastupitelstvo ve volebním období 2018 – 2022  z ř i z u j e : 

I. tříčlenný Výbor pro lesní hospodářství; 

II. třináctičlenný Výbor pro sociální věci; 

III. sedmičlenný Výbor pro kulturu; 

IV. sedmičlenný Výbor pro dohled nad restaurací; 

V. tříčlenný Výbor pro správu majetku. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení č. 10/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

4. Volba předsedů výborů. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem zastupitelstva na obsezení funkcí předsedů 
zřízených výborů těmito členy a členka zastupitelstva: 

a) předseda Výboru pro lesní hospodářství  pan Roman Buchcar; 
b) předsedkyně Výboru pro sociální věci paní Eva Švadlenová; 
c) předsedkyně Výboru pro kulturu paní Dita Jírovcová;  

d) předseda Výboru pro dohled nad restaurací pana Ing. Pavel Doubek a  

e) předseda Výboru pro správu majetku pan Zdeněk Süsmilich.  

Bylo navrženo usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 11/1/2018: Zastupitelstvo:  

I.  v o l í :  
a)  předsedou Výboru pro lesní hospodářství  pana Romana Buchcara; 
b) předsedkyní Výboru pro sociální věci paní Evu Švadlenovou; 
c) předsedkyní Výboru pro kulturu paní Ditu Jírovcovou;  
d) předsedu Výboru pro dohled nad restaurací pana Ing. Pavla Doubka a  
e) předsedou Výboru pro správu majetku pana Zdeňka Süsmilicha.  
II. u k l á d á  předsedům výborů aktualizovat JŘ stávajících výborů  a zpracovat Jednací řády 
nově zřízených výborů. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 11/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

5) Volba členů výborů. 

Jednotlivý předsedové a předsedkyně výborů podali návrh na obsazení jimi vedených výborů 
v tomto znění: 

a) členy Výboru pro lesní hospodářství  byli navrženi: 

p. Jiří Süsmilich a p. Miroslav Hruška (č.p. 170); 

b) členkami Výboru pro sociální věci byly doposud navrženy:  

paní Lenka Buchcarová, Mgr. Olga Hladíková, Olga Hořejší, Dita Jírovcová, Miluška 
Kosová, Hana Marková, Ivana Nápravová, Elena Pincová,  Jaroslava Štrobová, Ida 
Faltýsková a  Gabriela Švadlenová. 
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c)  členkami Výboru pro kulturu byly navrženy: 

paní Lenka Buchcarová, Simona Capouchová, Mgr. Alena Kršková, Iva Rachvalská, 
Gabriela Švadlenová, Ing. Pavla Zahrádková. 

d) členy Výboru pro dohled nad restaurací byli doposud navrženi:  

pan MUDr. Mojmír Faltysek, Mgr. Alena Kršková, Petr Kyr ian a Daniela Bezpalcová. 

e) členy Výboru pro správu majetku byli navrženi: 

pan Jiří Süsmilich a pan Jaroslav Fábera. 
 
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 12/1/2018: Zastupitelstvo:  

I. v o l í  členy zřízených výborů v tomto složení: 

a)  členy Výboru pro lesní hospodářství  pana  Jiřího Süsmilicha  a pana Miroslava Hrušku. 
b) členkami Výboru pro sociální věci paní Lenku Buchcarovou, Mgr. Olgu Hladíkovou, 
Olgu Hořejší, Ditu Jírovcovou, Milušku Kosovou, Hanu Markovou, Ivanu Nápravovou, 
Elenu Pincovou,  Jaroslavu Štrobovou, Idu Faltýskovou a Gabrielu Švadlenovou. 
c) členkami Výboru pro kulturu  paní Lenku Buchcarovou, Simonu Capouchovou, Mgr. 
Alenu Krškovou, Ivu Rachvalskou, Gabrielu Švadlenovou, Ing. Pavlu Zahrádkovou. 
d) členy Výboru pro dohled nad restaurací pana MUDr. Mojmíra Faltýska, Mgr. Alenu 
Krškovou, Petra Kyriana a Danielu Bezpalcovou. 

e) členy Výboru pro správu majetku pana Jiřího Süsmilicha a pana Jaroslava Fáberu. 

II.  u k l á d á  předsedům  neúplných výborů,  doplnit členy výborů do stanovených počtů dle 
usnesení č. 10/1/2018. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 12/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

6) Delegování zabezpečování úkolů na členy zastupitelstva ve VO 2018 - 2022. 
Předsedající uvedl, že v souladu se zákonem o obcích může zastupitelstvo zmocňovat v rámci 
svých pravomocí plnění úkolů v samostatné působnosti jednotlivé členy zastupitelstva. 
V souladu s tímto proto předsedající navrhuje zmocnit členy zastupitelstva k zabezpečování 
úkolů v některých oblastech výkonu samostatné působnosti. V projednávané věci navrhl 
přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 13/1/2018: Zastupitelstvo pro volební období 2018 – 2022:  

I. d e l e g u j e  zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti obce dle zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, uvedeným členům  zastupitelstva  
v těchto oblastech:  

1. Ing. Pavlovi Doubkovi, místostarostovi a předsedovi Výboru pro dohled nad restaurací, 
zabezpečování úkolů v oblastech: 
- financování  oprav a vybavení vnitřních prostor restaurace vč. komunikace 
s dodavateli/zhotoviteli těchto oprav a vybavení; 
- provozu restaurace. 
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2. Evě Švadlenové, předsedkyni Výboru pro sociální věci, zabezpečování úkolů v oblastech: 
- souvisejících se zabezpečováním programů pro seniory, gratulací k jubileím apod.; 
- souvisejících se společenskými obřady  jako Vítání občánků apod. 

3. Ditě Jírovcové, předsedkyni Výboru pro kulturu, zabezpečování úkolů v oblastech: 
- souvisejících se zabezpečováním společenských a kulturních akcí organizovaných městysem 
Stádlec; 
- souvisejících s činností místní lidové knihovny; 
- souvisejících  s vedením kroniky obce. 

4. Romanovi Buchcarovi, předsedovi Výboru pro lesní hospodářství, zabezpečování úkolů  
v oblastech: 
- souvisejících  s pěstební a těžební činnosti, prodejem dřeva, nákupu sazenic apod.; 
- samovýroba dřeva; 
- spolupráce s mysliveckými sdruženími a Honebním společenstvem. 

5. Zdeňkovi Süsmilichovi, předsedovi Výboru pro správu majetku, zabezpečování úkolů  
v oblastech: 
- opravy a údržby budov a venkovního mobiliáře; 
- údržby veřejných prostranství včetně zeleně; 
- provozu, údržby a zajišťování revizí  dětských hracích prvků a hřišť. 

II. d e l e g u j e   na uvedené členy zastupitelstva  kompetenci sjednávání podmínek pro 
uzavírání smluvních vztahů (CN) v rozsahu čl. 4 odst. 1. Vnitřní směrnice pro zadávání 
zakázek malého rozsahu; 

III. u k l á d á  členům zastupitelstva řídit se v jimi spravovaných oblastech finančními limity 
schváleného rozpočtu městyse Stádlec pro daný rok, platnou legislativou a přijatými vnitřními 
směrnicemi.  

IV. u k l á d á  starostovi v návaznosti na toto usnesení upravit Organizační řád Úřadu 
městyse Stádlec, ve kterém budou nastavena pravidla pro zastupování obce navenek, kdo 
bude příkazcem platebních operací a jak bude zastupitelstvo v delegovaných oblastech 
vykonávat kontrolu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby přednesl své stanovisko k projednávané věci, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 13/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.  
2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  a NV č. 318/2017 Sb., poskytována měsíční 
odměna za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva počínaje dnem  
01. listopadu 2018 takto: 
místostarosta:   22.134,- Kč, 
předseda výboru:  2.459,- Kč, 
člen výboru:   2.049,- Kč, 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 
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Návrh usnesení č. 14/1/2018: Zastupitelstvo  v souladu s § 72odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.  
n) zákona o obcích  a NV č. 318/2017 Sb., s t a n o v u j e : 

I. poskytování měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
takto: 
místostarosta:   22.134,- Kč, 
předseda výboru:  2.459,- Kč, 
člen výboru:   2.049,- Kč, 

II. odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat dnem  
01. listopadu 2018. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj.  
v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude 
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 

Návrh usnesení č. 14/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek zdržel se 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti;  1 - zdržel se; 
Usnesení č. 14/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

8) Určení oprávněných zastupitelů ve VO 2018-2022. 
Předsedající navrhl, aby pro volební období 2018 – 2022 byl pro přijetí prohlášení snoubenců 
o uzavření manželství v matričním obvodu městyse i nadále dle oprávněný starosta  
a místostarosta (v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  
a o změně některých souvisejících zákonů). Předsedající dále navrhl, aby ve volebním období 
2018 – 2022 zastupoval městys Stádlec v Honebním společenstvu p. Roman Buchcar a ve 
Školské radě základní školy Ing. Milan Kelich .  

Návrh usnesení v projednávaném bodu navrhl ve znění: 

Návrh usnesení č. 15/1/2018: Zastupitelstvo pro volební období 2018 – 2022: 

I.   u r č u j e  jako zástupce městyse Stádlec v Honebním společenstvu p. Roman Buchcar  
a ve Školské radě základní školy Ing. Milan Kelich; 
II.  o d v o l á v á  jako zástupce městyse Stádlec pana Ing. Pavla Doubka z Honebního 
společenstva a Školské rady základní školy. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 

Návrh usnesení č. 15/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 15/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
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9. Schválení rozpočtového opatření (RO) č. 12/2018. 

Předsedající informoval o rozhodnutí valné hromady České spořitelny ze dne 3. října 2018  
o nuceném přechodu vlastnických práv ke všem akciím vlastněných ostatními akcionáři na 
Erste Group Bank AG (viz. oznámení, které je přílohou usnesení o projednání této věci).  
Městys Stádlec vlastní 700 ks akcií této společnosti a jako protihodnotu obdrží 1.328,-Kč za 
jednu akcii. Cena akcií byla oceněna  znaleckým ústavem  KPMG Česká republika, s.r.o. Na 
základě této skutečnosti předsedající předložil ke schválení návrh RO č. 11/2018 spočívající 
v příjmu finančních prostředků za převod akcií ZU 63XX a výdaji ZU 2321. 

Návrh usnesení č. 16/1/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  RO č. 12/2018. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 

Návrh usnesení č. 16/1/2018:  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Dita Jírovcová pro 
Simona Capouchová omluvena Výsledek hlasování                             8 - pro; 0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 16/1/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

10) Informace starosty. 
a) starosta informoval zastupitele i přítomné občany o průběhu dílčí kontroly hospodaření 
městyse Stádlec za rok 2018 ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje. Kontrola proběhla 
bez zjištěných nedostatků; 

b) starosta informoval zastupitele i přítomné občany o výsledku kontroly KHS v kabinách TJ 
Sokol Stádlec. Podrobně bude situace šaten  TJ Sokol Stádlec projednávána na příštím 
zasedání zastupitelstva.  

Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. 

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu, 
zastupitelstvo  informace starosty  b e r e   n a  v ě d o m í .  

11. Diskuse. 
Předsedající vyzval přítomné občany k přednesení příspěvků do diskuse. 

Nikdo se do diskuze nepřihlásil. 

Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil s poděkováním 
přítomným za účast. Dále popřál členům zvoleného zastupitelstva hodně sil a elánu do práce 
v začínajícím volebním období. Avizoval termín příštího zasedání zastupitelstva na čtvrtek 
13. 12. 2018. 
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:20 hodin. 
 

 
Zapisovatel:   Mgr. Alena KRŠKOVÁ  Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018 
 
Ověřovatelé:  Eva ŠVADLENOVÁ, v.r.  -    dne:  31.10. 2018 
 

Miluše NÉMETHOVÁ, v.r. -    dne : 31.10. 2018 
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Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r.   -    dne:  31.10. 2018 
 
 
 

L.S. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1 -  Prezenční listina. 
č. 2 -  Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce. 
č. 3 -  Zveřejněná Informace o konání ustavujícího zasedání. 
 
 

Poznámka: 

 S odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých (٭
zákonů, byly uvedené osobní údaje anonymizovány.  

 

 


