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Zápis č. 4 
 

Ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 
2.3.2011 v 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ, 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 systému údržby veřejných prostranství  
- určení zástupce obce do Honebního společenstva  Stádlec 
- projednání změny Místního programu obnovy obce 
- projednání hodnocení ředitelů zřizovaných organizací 
- projednání záměrů obce č. 1-4/2011 
- projednání zřízení nového subjektu Základní a mateřská škola Stádlec 
- zpráva o činnosti výborů 

• Finanční výbor  
• Kontrolní výbor  
• Výbor pro lesní hospodářství 
• Výbor pro sociální věci, kulturu a sport 

- rozpočtový výhled na roky 2012 - 2013 
- projednání projektové dokumentace na revitalizaci centra obce, synagogy, 

pož. zbrojnice, stavební úpravy na OÚ 
- projednání spolufinancování projektu rekonstrukce MŠ Stádlec 
- projednání žádosti o přidělení obecního bytu 
- projednání pasportů MK a veř. osvětlení 
- prodloužení veřejného osvětlení  
- posouzení a výběr symbolu obce 
- projednání finanční podpora masopustu 2011 
- projednání žádosti Sokola Stádlec o finanční podpory činnosti 
- projednání rozpočtového opatření č. 1 a 2 
- projednání inventarizace majetku obce 
- projednání vstupu obce do MR Bechyňsko  
 

 
 

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

 
 
2) ZO vyslechlo zprávu starosty obce o výsledku řešení údržby veřejného prostranství v obci 
Stádlec. Jednalo se o možné tři způsoby řešení tohoto problému:  
 
a) najmout na tuto činnost specializovanou firmu, která svými prostředky a silami zabezpečí 
komplexní údržbu.  Z oslovených firem do stanoveného termínu předložili nabídky na údržbu 
veřejných prostranství.  
- pan Hemer Stádlec   
- pan Legát Bechyně   
- firma JIHOFLOR Stádlec  
Konkrétní cenové nabídky založeny na OÚ. 
 
b) diferencovat finanční podporu sdružení a spolků v obci na zapojení těchto spolků na 
údržbu veřejných prostranství. Z jednání se zástupci sdružení (TJ Sokol, ČZS, ČSV) bylo od 
tohoto způsobu upuštěno, neboť z vyjádření zástupců sdružení vyplynulo, že na údržba 
prostranství je časově náročná a členové jejich sdružení nejsou schopni zaručit pravidelnou 
údržbu těchto prostranství, pro kterou ani nemají potřebné vybavení. 
 
c) na náklady obce zabezpečit potřebnou techniku, ochranné prostředky a na některou z forem 
pracovně-právního vztahu najmou z řad místních občanů zaměstnance, který by zabezpečoval 
tuto údržbu. Dle dohody by bylo možno zabezpečovat i zimní údržbu a další údržbářské 
práce. O spolupráci s obcí tímto způsobem projevili zájem:  

- p. Bártů 
- p. Jírovec 
- p. Škoch 

 
Po diskusi bylo stanoveno, že obec údržbu veřejného prostranství ve Stádlci nezadá firmě,  
a to z důvodu značného finančního zatížení pro rozpočet obce. Úklid veřejného prostranství 
ve Stádlci bude realizován formou pracovněprávního vztahu. Obecní úřad oznámí přesné 
podmínky pro uzavření tohoto smluvního vztahu včetně ploch, které by byly udržovány. 
K údržbě prostranství bude se bude využívat technika obce, na které se před sezonou 
provedou potřebné servisní práce. Zabezpečením servisní firmy byl pověřen starosta obce.  
K rozhodnutí a přijetí usnesení k tomuto bodu programu se ZO vrátí na svém příštím 
zasedání. 
 
 
3) ZO projednalo určení zástupce obce do Honebního společenstva  Stádlec. Starosta podal 
informaci o tom, že po změně vedení obce přišla obec o svého zástupce v HS Stádlec. 
Doposud zastupoval obec starosta p. Jiří Štamberk. ZO navrhuje jako zástupce zvolit 
místostarostu Ing. Pavla Doubka. 
 
Usnesení č. 42/4 - ZO Stádlec schvaluje jako zástupce obce v Honebním společenstvu Stádlec 
místostarostu obce Ing. Pavla Doubka. 

6 hlasů pro, 0 proti, 1 zdržel se. 
Usnesení č. 42/4 bylo schváleno. 
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4) ZO projednalo 1. změnu Místního programu obnovy obce Stádlec. 
Vzhledem ke skutečnosti, že obec stihla připravit podklady pro podání žádosti o podporu 
revitalizace návsí osad a náměstí ve Stádlci již v tomto roce, přestože je tato akce plánovaná 
na rok 2012, navrhl starosta provést změnu MPO obce a provést tuto akci již v tomto roce. 
Spoluúčast obce na tomto projektu bude 10% uznatelných nákladů. Celkové výdaje projektu  
jsou 1 312 733,-Kč. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 1 095 611,-Kč. 
 
Usnesení č. 43/4 -  ZO Stádlec schvaluje 1. změnu Místního programu obnovy obce Stádlec. 
Současně schvaluje realizaci uvedeného projektu. Projekt bude financován z přebytku 
minulých let. Na zhotovitele projektu ukládá ZO starostovi vyhlásit výběrové řízení.  

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 43/4 bylo schváleno. 

 
 
5) ZO projednalo návrh kritérií pro hodnocení ředitelů zřizovaných organizací. Starosta obce 
seznámil zastupitele a občany s povinností obce jako zřizovatele organizací dohlížet na 
naplňování cílů organizací pro jaké byly zřízeny. Kriteria hodnocení ředitelů byla stanovena 
tato: 

- efektivní hospodaření s přidělenými prostředky obce, 
- spolupráce s rodiči (vytvářet podmínky pro vznik Rady rodičů, tam kde rada není,  

a podmínky pro práci Rady školy, poskytovat obci výstupy z jednání těchto rad); 
- zapojení organizace do spol. života obce, propagace dané organizace na veřejnosti; 
- aktivity organizace po ukončení vyučování (zakládání a podpora kroužků); 
- péče o svěřený majetek, jeho obnova, využívání dotačních titulů apod. 

 
 
Usnesení č. 44/4 -  ZO Stádlec schvaluje stanovená kritéria hodnocení ředitelů zřizovaných 
organizací.  

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 44/4 bylo schváleno. 

 
 
6) ZO projednalo záměry obce: 
 
 Záměr č. 1:  
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Stádlec a manželi Kohoutovými, Stádlec č.p. 
128,  týkající se pozemku parc. č. 665/1 a 93/14 v KÚ Staré Sedlo pro účely napojení domácí 
čističky odpadních vod do veřejné kanalizační sítě a to bezúplatně. 
 
Usnesení č. 45/4 - ZO Stádlec schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí 
Stádlec a manželi Kohoutovými, Stádlec č.p. 128,  týkající se pozemku parc. č. 665/1 a 93/14 
v KÚ Staré Sedlo pro účely napojení domácí čističky odpadních vod do veřejné kanalizační 
sítě a to bezúplatně. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 45/4 bylo schváleno. 
 

Záměr č. 2: 
prodej zahrady u obecního RD č.p. 56 kat. číslo 53/1. Do stanoveného termínu se žádný 
zájemce o koupi nabízeného pozemku nepřihlásil. Proto se o tomto záměru obce nejednalo. 
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Záměr č. 3: 
prodej pozemku parcelní číslo 59, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v celkové 
výměře 35 m2, který je majetkem obce a nachází se na katastrálním území Slavňovice.  
Minimální cena pozemku je stanovena na 150 Kč za 1 m2  
 
Usnesení č. 46/4 -  ZO Stádlec schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 59, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, v celkové výměře 35 m2, který je majetkem obce a nachází se na 
katastrálním území Slavňovice Ing. Josefu Sykovi za cenu 200,- Kč za 1 m2. Kupující hradí 
právní služby související s prodejem a vkladem do KN. 

5 hlasů pro, 0 proti, 2 zdržel se. 
Usnesení č. 46/4 bylo schváleno. 

 
Záměr č. 4: 
prodej pozemku č. 661/15 v KÚ Staré Sedlo manželům Řičicovým.  Zastupitelstvo obce 
stanovilo plochu, na které se předmětná parcela nacházejí odměřit a určit jaká část pozemku je 
nutná pro zabezpečení bezpečného provozu vozidel po přilehlé komunikaci. Dále doporučilo 
oslovit i občany, kteří již v minulosti požádali o odkup sousedních pozemků aby při 
odměřování spolupracovali a tím rozložili náklady spojené s novým zaměřením pozemků.  
 
Usnesení č. 47/4 -  ZO Stádlec žádost manželů Řičicových o prodej pozemku obce  
č. 661/15  o celkové výměře 366m2 v k.ú. Staré Sedlo neschvaluje. 
7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Usnesení č. 47/4 bylo schváleno. 
 
 
7) ZO projednalo zřízení nového subjektu Základní a mateřská škola Stádlec. Starosta obce 
zdůvodnil tento krok, který by měl přispět k lepšímu řízení školských zařízení zřizovaných 
obcí, přispět k naplnění ZŠ větším počtem dětí přicházejících z MŠ, efektivitě využívaní 
budov MŠ a ZŠ, spolupráce s rodiči po celou dobu docházky dětí do MŠ a následně ZŠ, od 
vytvoření jednoho subjektu se očekává i snížení nákladů na provoz.  
 
Usnesení č. 48/4 -  ZO Stádlec schvaluje zřízení nového subjektu Základní a mateřská škola. 
Pověřilo starostu obce o zahájení činností spojených s tímto opatřením. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 48/4 bylo schváleno. 

 
 
8) ZO projednalo zprávu o činnosti výborů 
 

• Předsedkyně Kontrolního výboru přednesla zprávu. 
 
Usnesení č. 49/4 - ZO Stádlec schvaluje zprávu Kontrolního výboru 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 49/4 bylo schváleno. 

 
• Předsedkyně Finančního výboru přednesla zprávu. 

 
Usnesení č. 50/4 - ZO Stádlec schvaluje zprávu Finančního výboru 
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7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 50/4 bylo schváleno. 

 
• Předseda Výboru pro lesní hospodářství přednesl zprávu o činnosti výboru od jeho 

ustanovení doposud. Seznámil zastupitelstvo a přítomné a objemem finančních 
prostředků vynakládaných na lesní hospodářství obce a nastínil možné zdroje úspor.  

• Na zasedání zastupitelstva byli pozváni i subjekty, kteří pro obec pracují a odborný 
lesní hospodář (dále jen OLH).  OLH shrnul práce, které se v lesích prováděli poté, co 
byly převedeny do vlastnictví obce. Dále naznačil nutné práce, kterým se obec jakožto 
vlastník nevyhne (např. dodržení stanoveného limitu melioračních a zpevňujících 
rostlin).  

• Na základě dotazů, které se týkali budoucích pracovních příležitostí, pokračování  
a objem těžby a dalších pracích, které se v lese vykonávali byli přítomní seznámeny se 
skutečností, že roční objem těžby vychází z lesního hospodářského plánu a je stanoven 
na 3000m³ ročně (na roky 2008 – 2018). Záměrem obce je mýtní těžbu směřovat do 
jarního a zimního období, nahodilá těžba bude probíhat dle potřeby. Starosta připustil, 
že tento způsob nezaručuje pro stávající těžaře v obecních lesích každoměsíční objem 
těžby. Dále objasnil důvody, pro které se obec rozhodla pro tento způsob hospodaření. 

 
ZO Stádlec vzalo zprávu předsedy Výboru pro lesní hospodářství  na vědomí 
 
 

• Předsedkyně Výboru pro sociální věci, kulturu a sport  seznámila ZO a přítomné 
občany s činností výboru od jeho ustanovení doposud. Dále podala informaci o 
probíhajících přípravách na 1.ples obce Stádlec. 

 
ZO Stádlec vzalo zprávu předsedkyně Výboru pro sociální věci, kulturu a sport  na vědomí 
 
 
9) ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013 
Starosta představil Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013. Zdůraznil, že se jedná  
o rozpočtový výhled na běžné výdaje obce. Investiční akce budou rozpočtově zajištěny 
formou Rozpočtových opatření dle konkrétní výše nákladů. 
 
Usnesení č. 51/4 - ZO Stádlec schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 – 2013 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 51/4 bylo schváleno. 

 
10) Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s nabídkami na zpracování projektů na 
jednotlivé investiční akce: 
 

• fitcentrum v suterénu úřadu - změna užívání stavby 
 
Předložena nabídka projektanta Jana Kincla z firmy REAL – WORLD na zpracování  
potřebné dokumentace na změnu užívání stavby,  schématické zaměření dotčených prostor  
a vyřízení inženýrské činnosti. Celková cena činí 8.000Kč s poplatky. 
 
Usnesení č. 52/4 - ZO Stádlec akceptuje nabídku firmy REAL-WORLD na zpracování  
potřebné dokumentace na změnu užívání stavby,  schématické zaměření dotčených prostor  
a vyřízení inženýrské činnosti za předloženou cenovou nabídku. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
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Usnesení č. 52/4 bylo schváleno. 
• rekonstrukci Hasičské zbrojnice 
 

Předložena nabídka  firem INVENTE a A-Spektrum  na zpracování  potřebné dokumentace. 
Konkrétní nabídky firem jsou uvedené v tabulce č. 1: 
 

Tabulka č. 1 

Firma INVENTE  Nabídka včetně řešení venkovních ploch, 
cest, oplocení, vnitřních prostor 

 Vyřízení stavebního povolení 
 Dokumentace sítí 
CENA 162 000,- bez DPH 
 
 
A-Spektrum Nabídka na zpracování architektonické 

studie, 
 V nabídce není vyřízení potřebných 

vyjádření pro stavbu, lze přiobjednat 
CENA 169 000,- bez DPH 
 
Starosta představil předložené projektové dokumentace. Z diskuse zastupitelů vyplynulo, že 
předložené projekty jsou finančně náročné a rozhodlo, že se bude hledat méně finančně 
náročná cesta a osloví se další projekční pracoviště. 
 
Usnesení č. 53/4 - ZO Stádlec neakceptuje nabídky firem INVENTE a A-Spektrum na 
rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

6 hlasů pro,1 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 53/4 bylo schváleno. 

 
 

• rekonstrukci Synagogy 
 

Předložena nabídka  firmy A-Spektrum  na zpracování  potřebné dokumentace. Konkrétní 
nabídka  je uvedena v tabulce č. 2: 

Tabulka č. 2 

A-Spektrum Nabídka na zpracování architektonické 
studie, 

 V nabídce není vyřízení potřebných 
vyjádření pro stavbu, lze přiobjednat 

CENA 304 000,- bez DPH 
 
Bylo konstatování, že obec doposud nemá jasnou koncepci jak naloží s touto nemovitostí a 
proto nemá smysl zadávat zpracování projektové dokumentace. 
 
Usnesení č. 54/4 - ZO Stádlec neakceptuje nabídku na zpracování projektové dokumentace 
na synagogu. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 54/4 bylo schváleno. 
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• Revitalizace obce , soudržnost centra a řešení dopravních, pěších problémů a parkové 
zeleně 

 
Předložena nabídka  firmy INVENTE  na zpracování  potřebné dokumentace. Konkrétní 
nabídka  je uvedena v tabulce č. 3: 
 

Tabulka č. 3 

Firma INVENTE  Nabídka řešení propojení centra s ostatními 
částmi obce, řešení dopravy, cest pro pěší, 
bezpečnost,  

 Zpracování potřebné projektové 
dokumentace 

 Celý projekt složen z etap, které lze 
realizovat postupně (zvlášť oblast kolem 
hřbitova, v dalším období před úřadem a 
školou apod.)  

CENA 251 800,- bez DPH 
 
Starosta představil smysl tohoto projektu. Zdůraznil to, že tento projekt by v případě jeho 
zpracování představoval pro obec relevantní dokumentaci, podle které by mohla obec řešit 
svůj další komplexní rozvoj v oblasti řešení dopravních, pěších problémů, revitalizaci území 
obce a soudržnost centra.  
V diskusi bylo konstatováno, předložená projektová dokumentace je finančně náročná  
a rozhodlo, že se k projektu revitalizace obce ještě vrátí až budou stanoveny priority a bude 
zřejmé, jakým způsobem se bude řešit celková dopravní a pěší dostupnost v obci. 
 
 
 
Usnesení č. 55/4 - ZO Stádlec neakceptuje nabídku na zpracování projektové dokumentace 
na revitalizaci obce předloženou firmou INVENTE. 

6 hlasů pro, 1 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 55/4 bylo schváleno. 

 
 
11) ZO projednalo spolufinancování projektu rekonstrukce MŠ Stádlec. 
Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s tím, že obec může využít vyhlášený 
program JK na opravu a rekonstrukci MŠ. Tento program plně vyhovuje již schválenému 
rozpočtu pro MŠ na její vybavení. Program umožňuje pokrýt až 60% nákladů na toto 
vybavení. 40% nákladů by bylo z vlastních zdrojů obce. V případě, že obec uspěje se žádostí 
v grantovém programu, prostředky, které byly na tuto rekonstrukci již poukázány na účet MŠ 
musí být obci vráceny. 
 
Usnesení č. 56/4 - ZO Stádlec rozhodlo o spolufinancování projektu rekonstrukce MŠ Stádlec 
a zavázalo se uhradit 40% nákladů na rekonstrukci ze zdrojů obce.   

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 56/4 bylo schváleno. 
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12) ZO projednalo žádost občana o přidělení obecního bytu v č.p. 56. 
Bylo konstatováno, že tento byt není doposud uvolněn. K přidělení se ZO vrátí až to bude 
legislativně možné. 
 
Usnesení č. 57/4 - ZO Stádlec o přidělení bytu v domě č.p. 56 nerozhodlo. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 57/4 bylo schváleno. 

 
 
13) ZO projednalo nabídky firem na vyhotovení pasportů MK a veřejného osvětlení. 
Předložena nabídka  firem  TEWIKO Systéms, SOMARO CZ a PASPORTIZACE 
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – Pavel Mareš   na zpracování  potřebné dokumentace. Starosta 
objasnil význam tohoto systému pro obec a zdůraznil výhody tohoto projektu. 
 
Konkrétní nabídky firem jsou uvedené v tabulce č. 4: 

 
Tabulka č. 4 

TEWIKO Systems   
 Digitální model pasportu 

komunikací 
21.200,- 

 Vyhotovení pasportu  komunikací 
v textové a grafické podobě 

10 600,- 

 Vyhotovení pasportu  dopravního 
značení v textové a grafické 
podobě 

10 600,- 

 Cena za zprac. Dokladů a 
projednání paspartu dopr. Značení 
s orgány státní správy 

5000,- 

CELKEM bez DPH  47 400,- 
 +  
 Vektorizace území v systému 

Misys 
32 190,- 

 
SOMARO CZ   
 Digitální model paspartu 

komunikací 
25 300,- 

 Identifikace – porovnání s kat. 
nemovitostí 

1650,- 

 Zimní plán údržby 550,- 
CELKEM bez DPH  27 500,- 
 
PASPORTIZACE 
MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ – 
Pavel Mareš 

Zpracování paspartu  včetně plánu 
zimní údržby 

 
 

CELKEM bez DPH   22.000,- bez DPH 
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Usnesení č. 58/4 - ZO Stádlec akceptuje nabídku na zpracování pasportu MK dopravně-
inženýrské firmy 1.projekční Strakonice 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 58/4 bylo schváleno. 
 

• pasport veřejného osvětlení (VO) 
 
Předložena nabídka  firem  TEWIKO Systéms  a PASPORTIZACE MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ – Pavel Mareš na zpracování  potřebné dokumentace. Starosta objasnil 
význam tohoto systému pro obec a zdůraznil výhody tohoto projektu. 
 
Konkrétní nabídky firem jsou uvedené v tabulce č. 5: 

Tabulka č. 5 
TEWIKO Systems   
 Digitální model paspartu VO do 

200 prvků (100 prvků za polovic) 
20.000,- 

PASPORTIZACE 
MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ – 
Pavel Mareš 

Zpracování paspartu .  
 

3.000 ,- 

 
 
Usnesení č. 59/4 - ZO Stádlec akceptuje nabídku na zpracování pasportu veřejného osvětlení 
dopravně-inženýrské firmy 1.projekční Strakonice 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 59/4 bylo schváleno. 

 
 

 
• Nabídka projektu geografického informačního systému obce 

 
Předložena nabídka  firmy   Ing. Josef Hrouda Písek, na zpracování  geografického 
informačního systému obce. Starosta objasnil význam tohoto systému pro obec, který 
zabezpečí aktuální přehled o všech inženýrských sítích a produktovodech vedoucí obcí a 
v jejím okolí. 
Konkrétní nabídka firmy je uvedená v tabulce č. 6: 
 

Tabulka č. 6 

Ing. Josef Hrouda projekt nabízí zakreslení 
veškerých sítí na území obce do 
mapy. Zasílám obrázek se 
zakresleným vodovodním řádem 
(více není k dispozici). Takto se 
ještě doplní všechny sítě až 
s přívodem do domů.  

 
 
 
 
 
 

 
Celková cena  7 500,-Kč 
 
Usnesení č. 60/4 - ZO Stádlec akceptuje zpracování  geografického informačního systému 
obce Ing. Josefem Hroudou za cenu dle nabídky. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
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Usnesení č. 60/4 bylo schváleno. 
 
 
14) ZO projednalo prodloužení veřejného osvětlení k nemovitostem Na Sádkách. Předložena 
nabídka  firem  V+K Václav Vlček a Jiří Novák na realizaci této akce. 
Konkrétní nabídky firem jsou uvedené v tabulce č. 7: 
 

Tabulka č. 7 
V+K Václav Vlček 13 176,- bez DPH ( celková cena15679,-) 

 
Jiří Novák celková cena 14 760,- 

 
   
 
Usnesení č. 61/4 - ZO Stádlec akceptuje nabídku firmy Jiří Novák o prodloužení veřejného 
osvětlení k nemovitostem Na Sádkách.  

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 61/4 bylo schváleno. 

 
 
15) ZO projednalo návrhy symbolu obce 
Starosta podal informaci o tom, že se vybírání symbolu obce účastnilo celkem 63 občanů.  
Hlasování občanů uvedeno v tabulce č. 8: 

Tabulka č. 8 
varianta 1 2 3 4 5 6 10 11 
p. hlasů 4 8 16 4 20 6 1 3 
 
Starosta podal informaci o tom, že vybraná varianta půjde na schválení do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a po schválení můžeme znak oficiálně používat. 
 
Usnesení č. 62/4 - ZO Stádlec rozhodlo vybrat 4 varianty, které dostali nejvíce hlasů od 
občanů a z těchto na základě druhého kola hlasování vybrat vítěznou variantu, která se stane 
znakem obce. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 62/4 bylo schváleno. 

 
16) ZO projednalo finanční podporu masopustu 2011. 
Starosta podal informaci o probíhajících přípravách Masopustu. Současně navrhl finanční 
podporu této akce a tím i navýšení rozpočtu, protože při jeho tvorbě se s touto akcí nepočítalo. 
 
Usnesení č. 63/4 - ZO Stádlec Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit masopust částkou 3000,- 
Kč. O tuto částku bude navýšen rozpočet na straně výdajů. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 63/4 bylo schváleno. 

 
 
17) ZO projednalo žádost TJ Sokol Stádlec o finanční podporu činnosti.  TJ Sokol Stádlec 
předložila zastupitelstvu seznam akcí, které žádá uhradit z rozpočtu obce. Jedná se  
o zakoupení sportovního materiálu (míče, síť, brankářské rukavice, tréninkové pomůcky), 
spotřebního materiálu (vápno, hnojivo, barvy), finanční zajištění akcí („Memoriál Josefa 
Slunečka“ a dětský den) a vybavení klubovny nábytkem. Celkový požadavek byl na 50 000,-
Kč. 
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Zastupitelstvo vyjádřilo vůli podporovat činnost TJ Sokol Stádlec, ale předložený požadavek 
je nad možnosti obce. Obec při podpoře sdružení působících v obci a osadách zohledňuje  
i pořádané aktivity, které jednotlivá sdružení pořádají pro děti a občany obce popř. ochotu 
podílet se na veřejně prospěšných činnostech v obci. 
 
Usnesení č. 64/4 - ZO Stádlec schvaluje dar TJ Sokol Stádlec ve výši 25 000,-Kč na klubovou 
činnost. Pro podporu akcí typu dětský den či pořádání memoriálů a pro úhradu nákladů 
spojených s údržbou hřiště může TJ Sokol Stádlec požádat ZO o další finanční podporu. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 64/4 bylo schváleno. 

 
18) ZO projednalo rozpočtové opatření č. 1 a 2. Starosta seznámil s hlavními změnami 
v rozpočtu za měsíc leden a únor. Starosta zdůvodnil navýšení rozpočtu na straně příjmů 
zvýšením RUD (především daní z nemovitostí), se kterým se při zpracování rozpočtu 
nepočítalo v takové výši. Na straně výdajů se jedná např. o ples obce, který nebyl rozpočtován 
vůbec. Podrobné informace viz. Návrh rozpočtového opatření č. 1 a 2. 
 
Usnesení č. 65/4 - ZO Stádlec schválilo návrh rozpočtového opatření č. 1 a 2. 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 65/4 bylo schváleno. 

 
 
 
19) ZO projednalo zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace majetku 
obce za rok 2010. 
Bylo konstatováno, že inventura majetku obce byla provedena a nebyly zjištěny schodky ani 
přebytky. 
 
Usnesení č. 66/4 - ZO Stádlec schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 66/4 bylo schváleno. 

 
20) ZO projednalo vstup obce do MR Bechyňsko. Starosta podal informaci o nutnosti začlenit 
obec do fungujících sdružení obcí za účelem propagace obce a možné spolupráce s ostatními 
členskými obcemi na projektech, které by vedli k větší propagaci obce, zlepšení infrastruktury 
a spolupráce na projektech. Roční členský příspěvek obce je 10,- za obyvatele. 
 
Usnesení č. 67/4 - ZO Stádlec schválilo vstup obce do MR Bechyňsko a souhlasilo 
s uhrazením členského podílu obce (stav obyvatel k 1.1.2011). 

7 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se. 
Usnesení č. 67/4 bylo schváleno. 

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Milan Kelich 
 
Schůze skončila:  2.3.2011 v 19.20 hodin 
 
Ověřovatelé zápisu: Miluše Némethová,                           

Eva Švadlenová    


