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1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich (dále jen předsedající nebo 
starosta). Po přivítání konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 9 členů 
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zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále sdělil, že zápis  
z předchozího zasedání byl ověřen „bez námitek“ a byl k nahlédnutí na Úřadu městyse 
Stádlec a je trvale zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránce  
http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva   
Jmenoval:  
- zapisovatelku:  pí. Mgr. Alenu KRŠKOVOU; 
- ověřovateli zápisu: pí. Miluši NEMETHOVOU a pí. Ditu JÍROVCOVOU. 

2. Schválení programu. 
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 7. zasedání 
zastupitelstva (viz. Návrh programu).   
Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda 
navrhují předložený program doplnit či změnit. Poté dal množnost přítomným občanům 
vyjádřit se k projednávanému bodu. 
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu programu. 
Návrh usnesení č. 83/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  program jednání 7. zasedání 
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 83/7/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 83/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů: 
3.1. Podněty občanů podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním 
zastupitelstva. 
Žádný podnět nebyl podán. 

3.2. Podněty předložené ústně přítomnými občany. 
- panmmmmm٭)  kritizoval zvýšení věkové hranice 65 let pro pozvání na posezení se 
seniory. 
Odpověděla paní Eva Švadlenová: uvedla, že vzhledem k velkému počtu občanů, kteří 
dosáhli věku 60 let by nebylo možné setkání uspořádat. Jednalo by se o cca. 180 osob, sál 
restaurace vč. přísálí má kapacitu max. 102 osob.  Dále uvedla, že se zvyšuje i věk odchodu 
do důchodu. 
- panmmmmm٭)  poukázal na úklid smuteční síně, který si musí zajistit ti, co chtějí síň 
využít k obřadu, zatímco pro jiné prostory je úklid obcí zajištěn. 
Odpověděl starosta: smuteční síň je pro občany zdarma k využití s tím, že si ji musí sami pro 
obřad připravit. Nejde jen o to, provést základní úklid (vytřít, zamést), ale jde o to, že dle 
názoru starosty nejsou prostory smuteční síně důstojné pro poslední rozloučení, proto nechává 
na zvážení samotných případných uživatelů, zda se pro její využití rozhodnou. Konkrétně 
uvedl vyčištění osvětlení v síni, které je tak vysoko, že pro vysmýčení je nutné lešení, po 
krádeži měděné střechy jsou na stropě viditelné mapy po zatékání, okna a záclony jsou 
špinavé a vzhledem k výšce obtížně udržovatelné. Zmínil, že smuteční síň byla postavena 
jinak, než byla původně naprojektována (není zavedena voda a odpady) což také komplikuje 
zabezpečení řádného úklidu.  
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- panmmmmm٭):upozornil na stav chodníků a komunikace před jeho domem. Chodníky jsou 
nerovné, na komunikaci se tvoří kaluže vody a projíždějící vozidla ji rozstřikují, a to až do 
interiéru. Požádal starostu, aby vyzval správce komunikace k nápravě. 
Odpověděl starosta: se stavem chodníků také není spokojený, tento podnět je prvním 
podnětem na stav chodníků, proto se tím zastupitelstvo doposud nezabývalo, proto nemůže 
být konkrétní, kdy se budou opravovat. Uvedl, že pro rok 2020 se s ohledem na připravený 
rozpočet s tím už nepočítá. 
Ohledně komunikace sdělil, že Jihočeský kraj opravuje své komunikace dle svého 
harmonogramu. Připomněl, že o opravě této silnice městys Stádlec již několik let jedná, 
výsledkem je oprava úseku v oblasti křižovatky před zámkem, která bude realizovaná v roce 
2020, termín opravy ostatních úseků nezná. Přislíbil, že problém s komunikací  před domem - 
mmmmm٭) opět přetlumočí správci komunikace. 
- panmmmmm٭) s odvoláním  na zápis z minulého zastupitelstva, kde pan Jiří Süsmilich 
poukázal na brigádu starosty a ten upozornil p. Jiřího Süsmilicha na možnost rezignace. 
Chtěl tedy vědět, zda p. Jiří Süsmilich rezignuje, když s brigádou starosty nesouhlasí a ten 
v ní i nadále pokračuje.  
Odpověděl starosta: uvedl, že nabízet jakémukoli členovi zastupitelstva  možnost rezignace 
nepřísluší žádnému jinému členu zastupitelstva, neboť mandát zastupitele je získán volbami, 
nikoli udělen starostou. Jak se pan Jiří Süsmilich rozhodne, je čistě jeho věcí.  
Co se týká postoje zastupitelstva k  jiné aktivitě starosty, to bude předmětem březnového 
zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno v minulém zápise. 
- panmmmmm٭) se dále zeptal na to, když je zpracován zápis ze zasedání zastupitelstva, zda 
s jeho obsahem musí souhlasit všichni členové zastupitelstva. 
Odpověděl starosta: objasnil zákonný postup při zpracování zápisu (jak se zápis tvoří a kdo 
jej podepisuje) a práva členů zastupitelstva a potažmo občanů, vyjadřovat své námitky ke 
skutečnostem uvedeným v zápise (kdo má právo podat námitku proti zápisu a jakým 
způsobem se řeší). 
- panmmmmm٭) se zeptal starosty, z čeho usoudil, že byl vyzván hledat si jinou práci? 
Odpověděl starosta: uvedl, že tohoto dojmu nabyl při pročítání diskuze na webu městyse. 

4. Projednání rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Stádlec. 
4.1. Rozpočet městyse Stádlec na rok 2020 
Předsedající představil návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.  
Na straně příjmů a výdajů je rozpočtována částka 15 018 905,-Kč. Návrh rozpočtu byl  
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
zveřejněn 15 dnů před projednáváním na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na webové stránce městyse v oddíle Elektronická úřední deska a trvale je umístěn na 
adrese http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni.  Při zpracování rozpočtu 
se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu.  Předsedající upozornil na významné 
investice v rozpočtu a to společný projekt realizovaný se SÚS JčK – oprava křižovatky na 
náměstí Stádlec, včetně odvodnění a oprava kanalizace tamtéž.  
V rozpočtu jsou zvlášť vyjádřeny závazky vůči třetím osobám (příspěvková organizace). 
Rozpočet také zahrnuje finanční dary spolkům na podporu jejich činnosti v roce 2020 a to 
v této výši: 
TJ Sokol Stádlec : 15.000,- úhradu nákladů spojených s činností klubu a 22.000,- spoluúčast 
poskytnuté dotace; 
DC Lokomotiva Stádlec : 15.000,- úhradu nákladů spojených s činností spolku; 
Myslivecký spolek Stádlec: 15.000,- na lesní zkoušky ohařů a úhradu nákladů spojených  
s činností spolku; 
ZO ČSV Stádlec: 3.000,- na úhradu nákladů spojených s činností spolku; 
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ZO ČZS Stádlec: 3.000,- na úhradu nákladů spojených s činností spolku; 
SDH Stádlec: 15.000,- na úhradu nákladů spojených s činností spolku;  
SDH Slavňovice: 15.000,- na úhradu nákladů spojených s činností spolku;  
SDH Staré Sedlo: 15.000,- na úhradu nákladů spojených s činností spolku;  
SDH Křída: 15.000,- na úhradu nákladů spojených s činností spolku. 
V rozpočtu na rok 2020 již nejsou vyčleněny prostředky na zaměstnance, který by prováděl 
úklid v restauraci. 
Při tvorbě rozpočtu byl kladen důraz na vyrovnaný rozpočet, proto bylo např. odloženo dětské 
hřiště ve Stádlci.  
Občané měli možnost do 9.12.2019 zaslat písemné připomínky k návrhu rozpočtu. Nikdo této 
možnosti nevyužil. 
Předsedající navrhuje zastupitelům předložený rozpočet schválit a předložil návrh usnesení 
tohoto znění: 
Návrh usnesení  č. 84/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  vyrovnaný rozpočet městyse 
Stádlec na rok 2020 ve výši 15 018 905,-Kč na straně příjmů i výdajů.  
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: 
Návrh usnesení č. 84/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 84/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 
 
4.2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022. 
Předsedající předložil Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na roky 2021-2022. SVR je 
pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční 
plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 
rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
dalších předpisů). SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména  
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření 
územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.  
Návrh SVR byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů zveřejněn 15 dnů před projednáváním na úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webové stránce městyse v oddíle Elektronická úřední deska a trvale je 
umístěn na adrese http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni. 
Občané měli možnost do 9.12.2019 zaslat písemné připomínky k návrhu SVR. Nikdo této 
možnosti nevyužil. 
Předsedající navrhuje zastupitelům předložený návrh SVR schválit a současně předložil návrh 
usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení  č. 85/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  Střednědobý  výhled rozpočtu 
na roky 2021 - 2022. 
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: 
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Návrh usnesení č. 85/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 85/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

5. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní  
Předsedající předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městysem Stádlec 
(budoucí kupující) a panemmmmmm٭) (budoucí prodávající - investor stavby). 
Prodávající jako investor stavby „RD k parcele č. 138/31 zřídí v rámci této stavby na své 
náklady vodovod a kanalizaci podle projektu vypracovaného Ing. Františkem Boháčem (dále 
jen „nový vodovod a kanalizace“). 
Nový vodovod a kanalizace budou napojeny na pozemku parc. č. 138/52, k.ú. Stádlec  na 
stávající vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.  
Předpokládaná kupní cena nepřesáhne 250.000,-Kč bez DPH 
Předsedající přečetl podstatné částí projednávané smlouvy. Navrhl v této věci přijetí usnesení 
v tomto znění: 
Návrh usnesení č. 86/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 
I.  návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městysem Stádlec (budoucím kupujícím)  
a panem - mmmmm٭) (budoucím prodávajícím - investorem stavby); 
II. výši kupní ceny, která nepřesáhne částku 250.000,-Kč bez DPH; 
III. termín odkupu do 3 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro uvedenou 
stavbu.  
 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. 
Návrh usnesení č. 86/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 86/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Zrušení usnesení č. 75/6/2019 
Předsedající předložil zastupitelstvu žádost o zrušení jeho usnesení číslo 75/6/2019, kterým  
mu bylo uloženo obrátit se na představenstvo ZD Opařany, Stádlec 66, IČ: 00114855 se 
žádostí městyse o koupi částí pozemků 264/34 a 264/32 v k.ú. Stádlec, které tvoří oplocený 
prostor dvora. 
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení  č. 87/07/2019: Zastupitelstvo r u š í  přijeté usnesení   č. 75/6/2019. 
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: 
Návrh usnesení č. 87/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
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Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 87/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

7. Projednání návrhu ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného za pronajatý 
vodohospodářský majetek na rok 2020. 
Předsedající seznámil s tím, že provozovatel vodovodu a kanalizace ve Starém Sedle a Stádlci 
a kanalizace v obcích Křída a Slavňovice společnost ČEVAK, a.s. navrhl cenu pohyblivé 
složky vodného na rok 2020 ve výši 33,91 Kč/m³  a stočného ve výši 7,60 Kč/m³. Cenu pevné 
složky vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro vodoměr ktg. A: 205,-Kč a pro 
ktg. C: 1.906,-Kč  a stočného pro vodoměr ktg. A: 52,-Kč a pro ktg. C: 345,-Kč  (bez aktuální 
sazby DPH).  
Nájemné je ve výši 90 340,- Kč ročně (z toho výroba a rozvod pitné vody  3 700,-Kč, 
odvádění a čištění odpadní vody 86 640,-Kč). Veškeré ceny jsou uváděny bez aktuálně platné 
sazby DPH.  Kalkulace cen pro vodné a stočné je přílohou tohoto zápisu. Předsedající 
předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č. 88/07/2019: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e : 
I. cenu vodného v roce 2020 - pohyblivá složka ve výši: 33,91 Kč/m³ a stočného – pohyblivá 
složka  7,60 Kč/ m³ (bez aktuální sazby DPH); 
II. cenu vodného v roce 2020 - pevná složka podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro 
vodoměr ktg. A: 205,-Kč/rok a pro ktg. C: 1.906,-Kč/rok a stočného - pevná složka podle 
hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro vodoměr ktg. A: 52,-Kč/rok a pro ktg. C: 345,-Kč/rok 
(bez aktuální sazby DPH), 
III. nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roce 2020 ve výši 90 340,- z toho 
výroba a rozvod pitné vody – 3 700,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody - 86.640,-Kč (bez 
aktuální sazby DPH). 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 
- panmmmmm٭) vznesl dotaz, že v roce 2019 byl příjem z vodného a stočného 100.000,-Kč 
a v rozpočtu na rok 2020 je 0,-Kč. Jak je to možné? 
Odpověděla rozpočtářka Mgr. Kršková: objasnila dotaz a uvedla, že příjem za vodné  
a stočné je v návrhu rozpočtu na rok 2020 sloučen do ZU 23XX a plánuje se příjem v částce 
182 400,-Kč. 
- panmmmmm٭) se zeptal, zda se počítá v obci s ČOV. 
Odpověděl starosta: objasnil problematiku výstavby, uvedl že městys Stádlec má studii pro 
výstavbu ČOV pro obec Stádlec a vzhledem k realizačním nákladům a pozdějším výdajům na 
její provoz je to naprosto iluzorní si myslet, že naše obce budou mít v dohledné době ČOV. 
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti,bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení č. 88/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 88/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 
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8. Aktualizace Programu rozvoje městyse Stádlec na období let 2016 – 2022. 
Předsedající  předložil návrh aktualizace  části B.2 Cíle, opatření a aktivity Programu rozvoje 
městyse Stádlec na období let 2016 – 2022 v tomto rozsahu: 
Viz. Samostatná příloha. 
Návrh usnesení č. 89/6/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e aktualizaci Programu rozvoje 
městyse Stádlec na období let 2016 – 2022. 
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. 
Návrh usnesení č. 89/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 89/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

9. Zprávy předsedkyň výborů. 
9.1. Zpráva předsedkyně Finančního výboru. 
Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová přednesla zprávu výboru. 
9.2. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru. 
Předsedkyně Kontrolního výboru paní Simona Capouchová přednesla zprávu výboru. 
Zprávy obou předsedkyň výboru jsou přílohou zápisu. 
Po přednesení zpráv předložil předsedající návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č. 90/07/2019: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e: 
I.   zprávu  předsedkyně Kontrolního výboru; 
II. zprávu předsedkyně  Finančního výboru. 
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: 
Návrh usnesení č. 90/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 90/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

10. Projednání žádostí o dotace. 
10.1. POV JčK 2020. 
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z výše uvedeného dotačního programu Jihočeského 
kraje na opravu kanalizace BE 400 ve Stádlci. Předpokládaná cena opravy je dle soupisu prací 
795 845 Kč (bez DPH). 
 Návrh usnesení č. 91/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  podání žádosti v Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020  na opravu kanalizace BE 400 ve Stádlci. 
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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: 
Návrh usnesení č. 91/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 91/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

10.2. Výzva č. 4/2019 Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast: 1. Voda, 
podoblast podpory: 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.  
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci v rámci výše uvedeného dotačního programu.  
Výše dotace je max. 63,75% z celkových způsobilých výdajů, ukončení příjmu žádostí je 
31.1.2020, realizace projektu musí ukončena nejpozději do 31.12.2024. Mezi způsobilé 
výdaje patří mimo jiné i podání žádosti, zpracování projektové dokumentace, technický dozor 
investora a zpracování VŘ. Doba udržitelnosti projektu je 10 let. 
Současně navrhl vybrat firmu MINOS CB s.r.o., IČO: 050 39 584, Sídlo: U Výstaviště 1485, 
370 05 České Budějovice, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Michalem Novákem pro 
podání žádosti o dotaci a realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Uvedená firma 
podala nabídku na zpracování žádosti o dotaci ve výši 30.000,-Kč a administrativní 
zabezpečení VŘ na zhotovitele ve výši 35.000,-Kč (ceny bez DPH). 
Vzhledem ke skutečnosti, že nabídková cena firmy MINOS CB s.r.o. nepřesahuje výši 
stanovenou pro nutnost vyhlášení VŘ a protože uvedená firma dlouhodobě realizuje podobné 
zakázky, navrhuje předsedající firmě tuto zakázku zadat. 
Návrh usnesení č. 92/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci  
v Národním programu Životní prostředí, prioritní oblast: 1. Voda, podoblast podpory:  
1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.  
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: 
Návrh usnesení č. 92/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 92/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

11. Plán jednání zastupitelů, zasedání zastupitelstva v roce 2020.  
Předsedající navrhl pracovní plán jednání zastupitelů v roce 2020 takto: 
Pracovní jednání: 
29.1.; 24.2.; 29.4.; 25.5.;24.8.; 26.10. a 23.11. 2020. 
Zasedání zastupitelstva: 
4.3.; 3.6.; 2.9. a 2.12. 2020. 
Předsedající současně předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 93/07/2019: Zastupitelstvo:    
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I.  s c h v a l u j e  pracovní plán zastupitelstva na rok 2020; 
II.  u k l á d á  členům zastupitelstva účast na jednáních dle schváleného plánu. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 
usnesení: 
Návrh usnesení č. 93/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 93/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

12. Podání žádosti o zpracování studie proveditelnosti KoPÚ. 
Na základě požadavku vlastníků zemědělské půdy žádá městys Stádlec o zpracování studie 
proveditelnosti Komplexních pozemkových úprav pro  k.ú. Stádlec, Steré Sedlo u Stádlec, 
Křída u Stádlce a Slavňovice. 
Předsedající současně předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č. 94/07/2019: Zastupitelstvo  na základě požadavků vlastníků  ž á d á   
Státní pozemkový úřad – KPÚ pro Jihočeský kraj – pobočka Tábor o zpracování studie 
proveditelnosti KoPÚ pro  k.ú. Stádlec, Steré Sedlo u Stádlce, Křída u Stádlce a Slavňovice. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům:  
- pan mmmmm٭) se  zeptal, zda zpracování studie nebudou zbytečně vynaložené prostředky, 
nebude-li dostatečný počet zájemců o realizace úprav. Zda má vůbec smysl o studii žádat. 
Odpověděl starosta: to, že požádáme o zpracování studie zaznělo na schůzce s vlastníky, 
proto tento slib plníme. Sbírání žádostí vlastníků na realizaci KoPÚ samozřejmě nadále 
probíhá, kdo se ještě nerozhodl, nebo se o záměru dozvěděl později, má stále možnost žádost 
donést. Je možné, že někteří vlastníci se svou žádostí čekají právě na tuto studii, aby se pak 
rozhodli.  Na některém z příštích zasedání bude vyhodnocena naše snaha o realizaci KoPÚ. 
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení č. 94/07/2019:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 94/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

13. Projednání sazebníku úhrad za poskytování informací v roce 2020. 
Předsedající informoval zastupitele a přítomné občany o ustanovení § 17 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podle  tohoto 
ustanovení jsou subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve 
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené: 

- s pořízením kopií; 
- s opatřením technických nosičů dat;  
- s odesláním informací žadateli; 
- a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 
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Výše úhrady nesmí být nepřiměřeně vysoká a  sazebník musí být každoročně aktualizován.  
Pro rok 2020 doporučuje předsedající stanovit výši úhrady v této výši: 

- za pořízení kopie jedné stránky formátu A4:  3,- Kč; 
- za opatřením technických nosičů dat dle skutečné ceny nosiče: 
     CD: 10,- Kč nebo flash disku: 200,- Kč 
- s odesláním informací žadateli dle aktuálního ceníku České pošty, s.p; 
- a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 300,-Kč za hodinu práce úředníka. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č. 95/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  sazebník úhrad za poskytování 
informací pro rok 2020. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil oslovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 
usnesení: 
Návrh usnesení č. 95/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování    9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 95/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

14. Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2018. 
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem zápisu do kroniky obce za rok 
2018. Návrh obsahuje dění v obcích, spolcích, firmách a škole v roce 2018. V souladu se 
zákonem 132/2006 Sb., o kronikách obcí, rozhoduje o zápisu zastupitelstvo, proto 
předsedající navrhuje předložený návrh schválit a přijmout usnesení v tomto znění: 
Návrh usnesení č. 96/07/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  návrh zápisu do kroniky obce 
za rok 2018. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 
- panmmmmm٭) vznesl dotaz na zápis z kroniky za rok 2017, který je na webu městyse 
v menu Kroniky. Uvedl, že je zde uvedeno, že se v tomto roce nemoštovalo ovoce v moštárně, 
což není pravda, protože se moštovalo. Údaj, že moštování neproběhlo byl uveden i ve 
zpravodaji, ale skutečnost byla nakonec jiná. 
- pan Jiří Süsmilich ml. uvedl, že podklady do kroniky jsou od jednotlivých spolků  
a doporučil funkcionářům jednotlivých spolků, aby si ve vlastním zájmu poskytnuté 
informace vždy pečlivě předem zkontrolovali.  
- starosta uvedl, že u kronikářky zjistí, zda lze zápis nějak opravit. 
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení č. 96/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 96/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 
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15. Návrhy Sociálního výboru zastupitelstva městyse Stádlec. 
Předsedkyně sociálního výboru paní Eva Švadlenová  předložila ke schválení zastupitelstvu 
návrhy, na kterých se shodl sociální výbor. Návrhy se týkají těchto oblastí: 
1) Návštěvy u seniorů/jubilantů. 
Předsedkyně Sociálního výboru na základě návrhu schváleného výborem dne 15. října 2019 
předkládá ke schválení zastupitelstvu tyto změny v činnosti sociální výboru ve vztahu 
k návštěvám seniorů/ jubilantů:  
a) Sociální výbor navrhuje návštěvy u seniorů/jubilantů budou pouze při těchto životních 
jubileích – 70., 80., 90., 95., a 100 let s tím, že při dožití se 95 a 100 let může být návštěva za 
přítomnosti starosty/místostarosty; 
b) Sociální výbor navrhuje, že seniorům, kteří se dožili 81 a více let, bude zasláno blahopřání 
a poukázka v hodnotě 300 Kč, za níž si senioři vyberou zboží v místní prodejně Jednoty. 
c) Sociální výbor navrhuje, aby poukázky zakoupil a tyto pak s blahopřáním zasílal úřad 
městyse Stádlec. 
2) Sousedské posezení se seniory. 
Sociální výbor navrhuje, aby z kapacitních důvodů Stádlecké restaurace a dále se zvyšujícím 
věkem odchodu do starobního důchodu,  byli zváni na Sousedské posezení se seniory občané 
až od věku 65 let a to počínaje rokem 2019. 
Návrh usnesení č. 97/07/2019: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   předložené návrhy Sociálního  
výboru Zastupitelstva městyse Stádlec tak, jak byly předloženy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům.  
- panmmmmm٭) uvedl, že by ocenil nějaký upomínkový předmět s motivem odkazujícím na 
obec Stádlec. 
Odpověděl starosta: poděkoval za podnět a uvedl, že se městys Stádlec snaží typy 
upomínkových předmětů, které jsou předávány jubilantům, obměňovat. 
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení č. 97/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 97/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

16. Projednání návrhu rozpočtového opatření. 
Předsedající předložil ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 19/2019.  Starosta obdržel 
informaci, že kontrola na splnění podmínek dotace od SZIF na akci „Odpočívka cyklostezky“  
proběhne až v průběhu ledna 2020. Z tohoto důvodu bude příjem dotace ve výši 866 808,- Kč 
realizován v průběhu rozpočtového období 2020. Kvůli kůrovcové kalamitě nedošlo také 
k naplnění predikce příjmů za prodej dřeva, kde je rozdíl mínus 288 987,- Kč oproti 
schválenému rozpočtu. Na pokrytí záporného salda rozpočtu  navrhuji schválit rozpočtové 
opatření č. 19/2019 v tomto znění: 
Z důvodu nerealizovaných příjmu za prodej dřeva a z dotace od SZIF na akci "Odpočívka 
cyklostezky" snížení příjmů na ZU 0000 o 866 808,- Kč a na ZU 103X o 288 987,- Kč. 
Navýšení financování na POL 8115 o 1 155 795,- Kč k pokrytí záporného salda rozpočtu. 
RO je trvale zveřejněno na  http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni; 
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Návrh usnesení č. 98/07/2019: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   Rozpočtového opatření  
č. 19/2019. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení č. 98/07/2019 
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 98/07/2019 bylo schváleno v navrženém znění. 

17. Výroční zpráva  ředitele příspěvkové organizace. 
Ředitel Základní školy a mateřské školy Stádlec zpracoval a v souladu s § 10 odst. 3 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) předkládá zřizovateli Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy 
Stádlec za školní rok 2018/2019. 
Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách městyse Stádlec. 
Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko k projednávané záležitosti členům 
zastupitelstva i přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávané záležitosti.  
Zastupitelstvo bere Výroční zprávu na vědomí. 

18. Informace starosty. 
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  v platném znění a čl. 10 
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta: 
- RO č. 15/2019 – příjem doplatku dotace na rekonstrukci MK ve Starém Sedle a zařazení do 
výdajů na ZU 5512 a ZU 6171 ve výši 35 755,- Kč; 
RO č. 16/2019 – přesun nevyužitých prostředků ze ZU 221X, 33XX, 34XX, 361X a 3745 na 
pokrytí nákladů na odpadové hospodářství, veřejné osvětlení a nákup hasičské stříkačky pro 
SDH Staré Sedlo ve výši 188 569,-Kč; 
RO č. 17/2019 – přesun nevyužitých prostředků ze ZU 2221, 611X a 63XX na lesní 
hospodářství  ve výši 178 500,- Kč; 
RO č. 18/2019 Přesun nevyužitých prostředků ve výši 104 123,- Kč na ZU 103X Lesní 
hospodářství na zabezpečení zvýšených nákladů na těžební činnost a související práce 
v lesích. 
RO jsou trvale zveřejněna na  http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni; 
b) předsedající informoval o počtu žádostí vlastníků zemědělské půdy o provedení 
Komplexních pozemkových úprav, konstatoval, že doposud nebylo dosaženo potřebné 50% 
výměry zemědělské půdy nutné pro zahájení KoPÚ, vyzval ZD Opařany, aby se také připojilo 
a dalo tak najevo vůli podílet se na takto významném projektu a podpořilo tak zájem vlastníků 
půdy, na jejichž majetku hospodaří a díky který může svou činnost provozovat; 
c) zimní údržbu komunikací v našich obcích bude opět zabezpečovat ratajský soukromý 
zemědělec pan Švejda. 
d) starosta uvedl, že i nadále chce vykonávat funkci starosty městyse jako tzv. „uvolněný 
starosta“. Podpory členů zastupitelstva si váží. Současně by však  pokračoval jako 
bezpečnostní pracovník ETE a to formou brigády.  
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Svá slova, které zazněla na minulém zasedání zastupitelstva a byla určena p. Jiřímu 
Süsmilichovi bere zpět s tím, že pan J. Süsmilich nemá mandát od starosty, ale od voličů  
a proto nebylo od starosty vhodné vyzývat p. J. Süsmilicha k odchodu ze zastupitelstva.  
Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 
- pan Jiří Süsmilich bere informaci starosty na vědomí a na březnovém zasedání se dále 
vyjádří. 
 Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu, 
zastupitelstvo  b e r e  informace starosty na vědomí.  
Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním 
přítomným za účast.  

Zasedání bylo ukončeno:  10. 12. 2019  v 18:50 hodin. 

Zapisovatelka: Mgr. Alena KRŠKOVÁ Zápis byl vyhotoven dne: 11. 12. 2019 

Ověřovatelé:  Miluše NÉMETHOVÁ, v.r. -    dne:   17. 12. 2019 
Dita JÍROVCOVÁ, v.r. -    dne:   17. 12. 2019 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r. -    dne:   16. 12. 2019 

 
L.S. 

 
 
Přílohy zápisu: 
č. 1 – kalkulace vodného a stočného na rok 2020. 
č. 2 – aktualizace Programu rozvoje městyse Stádlec na období let 2016 – 2022. 
č. 3 – zprávy předsedkyně finančního a kontrolního výboru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:  
 S odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých (٭
zákonů, byly uvedené osobní údaje anonymizovány.  
 


