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1. Zahájení.
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
zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášení schopné. Dále sdělil, že zápis z předchozího
zasedání byl ověřen „bez námitek“ a byl k nahlédnutí na Úřadu městyse Stádlec a vyvěšen
na elektronické úřední desce.
Jmenoval:
- zapisovatele: Mgr. Alenu Krškovou;
- ověřovatele zápisu: Miluši Némethovou a Ing. Petra Fuku.

2. Schválení programu.
Předsedající navrhl jednotlivé body programu pro jednání 13. zasedání zastupitelstva.
Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda
navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy
na doplnění. Před hlasováním dal předsedající také možnost přítomným občanům vznést svá
stanoviska. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané
záležitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 170/13:
Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 13. zasedání
návrhu předsedajícím.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
Patrik Andráš
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 170/13 bylo schváleno v navrženém znění.

zastupitelstva dle předneseného
pro
pro
pro
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
A. Podněty předložené před konáním zastupitelstva.
Městys Stádlec neobdržel žádný návrh, připomínku nebo podnět občanů.
B. Podněty předložené v průběhu konání zastupitelstva.
- pan S. Kosobud poděkoval jménem SDH Stádlec za opravu požární nádrže ve Stádlci.
4. Projednání rozpočtu a rozpočtového výhledu městyse Stádlec.
A. Rozpočet městyse Stádlec na rok 2017
Předsedající představil návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl sestaven jako schodkový.
Na straně příjmů je rozpočtována částka 13.300.000,-Kč, na straně výdajů 16.300.000,-Kč,-.
Rozdíl ve výši 3.000.000,-Kč je kryt z úspor minulých let. 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. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze
schváleného rozpočtového výhledu. Předsedající objasnil výši rozpočtu, který předpokládá
realizaci vodovodu ve Starém Sedle a současně řadu dalších investic a oprav. Mezi finančně
náročné patří např. víceúčelové hřiště ve Stádlci a oprava chodníku před školou.
V rozpočtu jsou zvlášť vyjádřeny závazky vůči třetím osobám (základní škola, Farní charita
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a sdružení Prevent) a prostředky na platy zaměstnanců úřadu. Pro financování všech
plánovaných investic je proto nutné využít prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu
přílohou č. 1. Navrhl zastupitelům předložený rozpočet schválit a současně navrhl v této věci
usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 171/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e schodkový rozpočet městyse
Stádlec na rok 2017 ve výši 13.300.000,-Kč na straně příjmů, 16.300.000,-Kč na straně
výdajů. Rozdíl ve výši 3.000.000,-Kč bude kryt z úspor minulých let.
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. 171/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e schodkový rozpočet městyse Stádlec na
rok 2017 ve výši 13.300.000,-Kč na straně příjmů, 16.300.000,-Kč na straně výdajů. Rozdíl
ve výši 3.000.000,-Kč bude kryt z úspor minulých let.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 171/13 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Rozpočtový výhled na roky 2018-2019.
Předsedající předložil rozpočtová výhled na roky 2018-2019. Rozpočtový výhled 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). Rozpočtový výhled 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 rozpočtového výhledu přílohou č. 2. Předsedající navrhl zastupitelům
předložený návrh rozpočtového výhledu schválit a současně navrhl v této věci usnesení tohoto
znění:
Návrh usnesení č. 172/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e rozpočtový výhled na roky 2018
- 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.
Usnesení č. 172/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e rozpočtový výhled na roky 2018-2019.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 172/13 bylo schváleno v navrženém znění.
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5. Projednání Vnitřních směrnic.
A. Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Předsedající představil návrh Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Přepracování stávající směrnice bylo vyvoláno zrušením zákona č. 137/2006
o veřejných zakázkách a jeho nahrazením zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek. Současně navrhl v této věci znění usnesení:
Návrh usnesení č. 173/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Vnitřní směrnici městyse Stádlec
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
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. 173/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Vnitřní směrnici městyse Stádlec
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 173/13 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Vnitřní směrnice o zpracování rozpočtu, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.
Předsedající představil návrh Vnitřní směrnice městyse Stádlec o rozpočtu. Přepracování
stávající směrnice bylo vyvoláno její zastaralostí (z roku 2003). Nová směrnice zpřesňuje
kompetence správce rozpočtu, starosty jako příkazce operace a zastupitelstva. Současně
navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 174/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Vnitřní směrnici o zpracování
rozpočtu, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.
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. 174/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Vnitřní
jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
Patrik Andráš
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 174/13 bylo schváleno v navrženém znění.

směrnici o zpracování rozpočtu,
pro
pro
pro
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;

6. Projednání návrhu ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného za pronajatý
vodohospodářský majetek na rok 2017.
Předsedající seznámil s tím, že provozovatel vodovodu a kanalizace ve Stádlci a kanalizace v
obcích Křída, Staré Sedlo a Slavňovice společnost ČEVAK, a.s. navrhl cenu na rok 2017 a to
pro vodné ve výši 37,88 a stočného ve výši 7,- Kč. Ceny jsou na úrovni roku 2016. Nájemné
je ve výši 44 340,- Kč ročně (z toho výroba a rozvod pitné vody – 4.700,-Kč, odvádění a
čištění odpadní vody 39 640,-Kč). Veškeré ceny uváděny bez aktuálně platné sazby DPH.
Kalkulace cen pro vodné a stočné je přílohou tohoto zápisu. Současně navrhl v této věci znění
usnesení:
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Návrh usnesení č. 175/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. cenu vodného a stočného v roce 2017 ve výši: Vodné 37,88 Kč, stočné 7,-Kč;
II. výši nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek v roce 2017 ve výši: výroba
a rozvod pitné vody – 4.700,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody 39.640,-Kč (veškeré ceny
uváděny bez aktuální sazby DPH).
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. 175/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. cenu vodného a stočného v roce 2017 ve výši: Vodné 37,88 Kč, stočné 7,-Kč;
II. výši nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek v roce 2017 ve výši: výroba
a rozvod pitné vody – 4.700,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody 39.640,-Kč (veškeré ceny
uváděny bez aktuální sazby DPH).
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 175/13 bylo schváleno v navrženém znění.
7. Majetkové záležitosti:
A. koupě spoluvlastnického podílu.
a) Koupě spoluvlastnického podílu ve výši ½ na parcele katastru nemovitostí
p. č. 256/11 v k.ú. Stádlec
městys Stádlec vyjednal koupi spoluvlastnického podílu pozemkové parcely katastru
nemovitostí p. č. 256/11 – trvalý travní porost o výměře 1844 m2, která je zapsána
pro katastrální území a obec Stádlec v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště v Táboře na LV č. 741, přičemž výše tohoto
spoluvlastnického podílu činí ½, od paní Jarmily Hrabovčákové, za kupní cenu 100.000,Kč. Současně městys Stádlec uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Předsedající navrhl, aby koupě byla realizovaná, protože v této lokalitě plánuje městys
Stádlec realizovat zástavbu. Současně navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 176/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e koupi spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemkové parcele katastru
nemovitostí p. č. 256/11 – trvalý travní porost o výměře 1844 m2, katastrální území Stádlec,
od paní Jarmily Hrabovčákové, za kupní cenu 100.000,-Kč.
II. u k l á d á starostovi zabezpečit zpracování smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a podat
příslušnému katastrálnímu pracovišti KÚ návrh na vklad vlastnického práva podle smlouvy
do katastru nemovitostí.
III. s c h v a l u j e úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí.
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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Usnesení č. 176/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e koupi spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemkové parcele katastru
nemovitostí p. č. 256/11 – trvalý travní porost o výměře 1844 m2, katastrální území Stádlec,
od paní Jarmily Hrabovčákové, za kupní cenu 100.000,-Kč.
II. u k l á d á starostovi zabezpečit zpracování smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a podat
příslušnému katastrálnímu pracovišti KÚ návrh na vklad vlastnického práva podle smlouvy
do katastru nemovitostí.
III. s c h v a l u j e úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 176/13 bylo schváleno v navrženém znění.
b) Koupě spoluvlastnického podílu ve výši ¼
p. č. 246/62 v k.ú. Stádlec

na parcele katastru nemovitostí

městys Stádlec vyjednal koupi spoluvlastnického podílu pozemkové parcely katastru
nemovitostí p. č. 246/62 – orná půda o výměře 1959 m2, která je zapsána pro katastrální
území a obec Stádlec v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
katastrálního pracoviště v Táboře na LV č. 453, přičemž výše tohoto spoluvlastnického podílu
činí 1/4, od pana Pavla Poupy, za kupní cenu 30.000,-Kč. Současně městys Stádlec uhradí
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Předsedající navrhl, aby koupě byla realizovaná, protože v této lokalitě plánuje městys
Stádlec realizovat zástavbu. Současně navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 177/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e koupi spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemkové parcele katastru
nemovitostí p. č. 246/62 – orná půda o výměře 1959 m2, katastrální území Stádlec, od pana
Pavla Poupy, za kupní cenu 30.000,-Kč.
II. u k l á d á starostovi zabezpečit zpracování smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a podat
příslušnému katastrálnímu pracovišti KÚ návrh na vklad vlastnického práva podle smlouvy
do katastru nemovitostí.
III. s c h v a l u j e úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- p. M. Hruška upozornil na nesrovnalost v číslování parcely. V návrhu programu bylo
uvedeno parc. číslo 246/63, přesto v projednávaném bodě zaznělo číslo 246/62. O jaké
parcele se jedná?
Předsedající: prověřil parcelu na KN, správné číslo parcely je 246/62. Dotazem směrem
k zastupitelům prověřil, zda nebyli uvedeni v omyl a vědí o jakou parcelu se jedná. Všichni
zastupitelé uvedli, že ví, o jakou parcelu jde.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 177/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e koupi spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na pozemkové parcele katastru
nemovitostí p. č. 246/62 – orná půda o výměře 1959 m2, katastrální území Stádlec, od pana
Pavla Poupy, za kupní cenu 30.000,-Kč.
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II. u k l á d á starostovi zabezpečit zpracování smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a podat
příslušnému katastrálnímu pracovišti KÚ návrh na vklad vlastnického práva podle smlouvy
do katastru nemovitostí.
III. s c h v a l u j e úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 177/13 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Snížení prodejní ceny nemovitosti č.p. 178 v k.ú. Stádlec.
Předsedající konstatoval, že prodej nemovitosti č.p. 178 se dlouhodobě nedaří realizovat.
Velkým handicapem je absence byť minimálního pozemku a skutečnost, že objekt podléhá
památkové ochraně díky vedle stojící nemovité kulturní památce. Na základě předloženého
odhadu tržní ceny nemovitosti zpracovaného srovnávací metodou a průzkumem trhu je
současná požadovaná cena nemovitosti nereálná. Předsedají na základě výše uvedeného
navrhuje snížit prodejní cenu na 600 000,-Kč s tím, že prodej nebude realizován přes žádnou
RK z důvodu maximalizace zisku. Současně navrhl v této věci usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 178/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e snížení prodejní ceny nemovitosti
č.p. 178 v k.ú. Stádlec ze 700.000,-Kč na 600.000,-Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- p. M. Hruška vznesl dotaz, zda by nebylo pro obec výhodnější nemovitost nabídnout
k pronájmu, než prodávat za takto nízkou cenu.
- p. Süsmilich vznesl dotaz, zda někdo projevil zájem o pronájem této nemovitosti.
Předsedající: žádost o pronájem RD městys Stádlec neeviduje. Pronájem není pro městys
vhodný, neboť nemá zaměstnance, kteří by prováděli údržbářské práce při udržování
nájemního domu. Trend je takový, že se obce bytů spíše zbavují, aby veškeré náklady na
provoz hradili a zajišťovali sami majitelé.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 178/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e snížení prodejní ceny nemovitosti č.p. 178
v k.ú. Stádlec ze 700.000,-Kč na 600.000,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 178/13 bylo schváleno v navrženém znění.
8. Projednání žádostí o dotace z programů JčK v roce 2017.
A. Program obnovy venkova JčK v roce 2017
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z výše uvedeného dotačního programu na
vybudování víceúčelového hřiště ve Stádlci. Na tuto stavbu je zpracována projektová
dokumentace (vydání stavebního povolení se očekává v nejbližší době) a v rámci výběrového
řízení na zhotovitele byla vybrána firma PRECOL s.r.o. Předpokládané náklady jsou do výše
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995 000,-Kč (bez DPH), výše dotace může být max. 250.000,-Kč. Současně navrhl v této věci
usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 179/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017 na vybudování víceúčelového hřiště ve Stádlci.
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. 179/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci v Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 na vybudování víceúčelového hřiště ve
Stádlci.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 179/13 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Program Podpora sportu
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu a to v opatření č. 2 Rekonstrukce a oprava zázemí sportovišť. V opatřeních je
minimální spoluúčast 20%. V tomto opatření by bylo možné realizovat výměnu střídaček.
Městys Stádlec má na uvedenou akci zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek
finančních prostředků. Současně navrhl v této věci usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 180/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v dotačním
programu Jihočeského kraje Podpora sportu, opatření č. 2. Městys Stádlec má na uvedenou
akci zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek finančních prostředků.
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. 180/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v dotačním programu
Jihočeského kraje Podpora sportu, opatření č. 2. Městys Stádlec má na uvedenou akci
zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek finančních prostředků.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 180/13 bylo schváleno v navrženém znění.
C. Program Podpora kultury
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
kultury, a to v opatření č. 1 Podpora kultury. V opatřeních je minimální spoluúčast 30%.
V tomto opatření bychom požádali o podporu oslav 730. výročí první zmínky o obci Stádlec,
vydání publikace o významných osobnostech obce. Městys Stádlec má na uvedenou akci
zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek finančních prostředků. Současně navrhl v této
věci usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 181/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v dotačním
programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 1. Městys Stádlec má na uvedenou
akci zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek finančních prostředků.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- p. S. Kosobud oznámil, že se o oslavám obce připojí i SDH Stádlec, aby oslavil své 140.
výročí založení. Představil plán oslav SDH (ukázky zásahu, slavnostní veřejná schůze,
ocenění členů).
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 181/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v dotačním programu
Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 1. Městys Stádlec má na uvedenou akci
zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek finančních prostředků.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 181/13 bylo schváleno v navrženém znění.
9. Projednání podání žádosti o členství v Jihočeském vodárenském svazu.
Předsedající zmínil skutečnost, že městys Stádlec odebírá pitnou vodu z VSJČ (Vodárenská
soustava jižní Čechy), která je ve vlastnictví JVS a že aktuálně připravuje napojení Starého
Sedla, případně i Křídy na soustavu z výtlačného řadu do VDJ Hodušín. V této souvislosti
navrhl vstup městyse Stádlec do JVS. Vzhledem k tomu, že JVS nevyžaduje vstupní poplatek
ani nestanovil povinnost platit členské příspěvky, je jedinou podmínkou písemná žádost
o členství. Dále je podmínkou vzniku členství písemné prohlášení uchazeče o členství o tom,
že se plně připojuje k platným stanovám JVS a přebírá a zavazuje se plnit veškerá z toho
plynoucí práva a veškeré povinnosti. Stanovy JVS jsou k dispozici na www.jvs.cz. Pro městys
Stádlec toto nepředstavuje problém, proto současně navrhl v této věci usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 182/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e podání žádosti o členství v JVS;
II. p r o h l a š u j e , že se připojuje k platným stanovám JVS a přejímá závazek plnit práva
a povinnosti plynoucí z členství v JVS.
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. 182/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e podání žádosti o členství v JVS;
II. p r o h l a š u j e , že se připojuje k platným stanovám JVS a přejímá závazek plnit práva
a povinnosti plynoucí z členství v JVS.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 182/13 bylo schváleno v navrženém znění.
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10. Projednání Dohody o společném postupu.
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva a občany s výsledky jednání s ředitelkou
závodu Tábor SÚS JčK o opravě úseku silnic III/13711 a III/1228. Z jednání vyplynulo to, že
opravy zasahují i do pozemků a infrastruktury městyse Stádlec, které je nutné řešit společně
a to již při projektování opravy přes výběr zhotovitele a nakonec i samotnou realizaci.
Společný postup se právě sjednává formou Dohody o společném postupu. V tomto případě by
se část projektu, kterou by hradil městys Stádlec, týkala výstavby kanalizace podél silnice
v úseku od prodejny Jednoty k firmě Bauer a úprava prostoru křižovatky před zámkem.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 183/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e účast městyse Stádlec na přípravě
a samotné realizaci oprav úseku silnic III/13711 a III/1228 ve Stádlci formou Dohody
o společném postupu.
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. 183/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e účast městyse Stádlec na přípravě
a samotné realizaci oprav úseku silnic III/13711 a III/1228 ve Stádlci formou Dohody
o společném postupu.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 183/13 bylo schváleno v navrženém znění.
11. Uzavření smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti.
Předsedající informoval přítomné členy zastupitelstva a občany o skutečnosti, že na 12.
zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o výpovědi stávající pojistné smlouvy a vyhlášení VŘ
na pojištění s cílem dosáhnout výhodnějších podmínek při zachování současné pojistné
ochrany a rozšíření pojištění na činnost Pošty Partner. Z vyhodnocení VŘ vyplynulo
doporučení, že vzhledem k celkovému ročnímu pojistnému, které je u všech pojišťoven
prakticky shodné, nepřecházet k jiné pojišťovně (u Kooperativy v minulosti probíhalo řešení
škod bez problémově a v současné době se řeší dvě škodní události). Protože stávající pojistná
smlouva je uzavřená v jiném produktu, do kterého nelze zařadit pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti dle zákona
č. 29/2000 Sb. - Pošta Partner, ponechat podanou výpověď v platnosti. Po uplynutí výpovědi
uzavřít novou smlouvu opět s pojišťovnou Kooperativa a.s. Nová smlouva už bude obsahovat
pojištění činnosti Pošty Partner a nebude v ní zahrnuto pojištění lesního majetku. Tento
majetek bude nadále pojištěn u Generali pojišťovny a.s.
Návrh usnesení č. 184/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e uzavření nové pojistné smlouvy na
majetek městyse, odpovědnost za způsobenou škodu a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti dle zákona
č. 29/2000 Sb. s Kooperativa pojišťovnou a.s.
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. 184/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e uzavření nové pojistné smlouvy na
majetek městyse, odpovědnost za způsobenou škodu a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti dle zákona
č. 29/2000 Sb. s Kooperativa pojišťovnou a.s.
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Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
Patrik Andráš
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 184/13 bylo schváleno v navrženém znění.

pro
pro
pro
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;

12. Úkoly vydané členům zastupitelstva.
1. Vyhodnocení úkolů vydaných členům zastupitelstva
12.a.1.
Místostarosta Ing. Pavel Doubek podal informaci o jednání Školské rady
ZŠaMŠ Stádlec.
12.a.2.
Předsedající informoval o účasti zastupitelů na jednáních v letošním roce.
Celkem bylo 5 zasedání zastupitelstva a 9 pracovních jednání zastupitelů.
pí. Eva Švadlenová
Ing. Milan Kelich
Ing. Pavel Doubek
p. Jiří Süsmilich
p. Roman Buchcar
Ing. Petr Fuka
p. Patrik Andráš
pí. Miluše Némethová
Bc. Jana Nová

– 100% účast na jednání;
– 1x omluven z jednání zastupitelstva;
– 2x omluven z pracovního jednání zastupitelstva;
– 1x omluven z pracovního jednání zastupitelstva;
– 1x omluven z pracovního jednání zastupitelstva;
– 3x omluven z pracovního jednání zastupitelstva;
– 1x omluven z pracovního jednání zastupitelstva;
– 2x omluvena z pracovního jednání zastupitelstva;
– 1x omluvena z pracovního jednání zastupitelstva.

12.a.3.
Zastupitelstvo dále pověřilo na svém 8. zasedání 2.12.2015 těmito úkoly
jednotlivé členy zastupitelstva:
Ing. Doubek
Předsedové
výborů
Jiří
Süsmilich
Ing. Fuka

Eva
ŠVadlenová
Patrik
Andráš

Zastupovat zřizovatele ve Školské radě ZŠaMŠ
Stádlec, plnit úkoly dle zákona č. 561/2004 (školský
zákon), podávat informace zastupitelstvu
Zpracovat Jednací řád výboru
Předložit nabídky na zpracování LHP,
doporučit zpracovatele
Předložit návrh revitalizace zeleně u
hřbitova a u Petrovského rybníka

Akce ke dni seniorů (1.10.), posezení se
seniory
Podání žádosti o dotaci z programu JčK,
organizace sportovních utkání (st. tenis,
nohejbal)

splněno
Splněno
Splněno
Přeloženo na rok
2017 z důvodu
zpoždění prací na
opravě rybníka
Splněno
splněno

B. Vydání úkolů na rok 2017
12.b.1.
Předsedající navrhl pracovní plán zastupitelstva a úkoly jednotlivým členům
zastupitelstva v roce 2017 takto:
Pracovní jednání:
25.1.; 29.3.; 19.4.; 24.5.; 21.6.; 20.9.; 25.10.; 29.11.; 6.12.
Zasedání zastupitelstva:
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22.2.; 26.4.; 28.6.; 27.9.; 20.12.
12.b.2.
Ing. Doubek
Jiří
Süsmilich
Ing. Fuka
Eva
ŠVadlenová
Patrik
Andráš
Členové
zastupitelstva

Zastupitelstvo dále pověřuje těmito úkoly jednotlivé členy zastupitelstva:
Zastupovat zřizovatele ve Školské radě ZŠaMŠ Stádlec,
plnit úkoly dle zákona č. 561/2004 (školský zákon),
podávat informace zastupitelstvu
Předložit systém samovýroby, vhodné lokality, cenu
dřeva
Zajistit zpracování návrhu revitalizace zeleně u
hřbitova a u Petrovského rybníka
Organizačně připravit VII. Ples městyse Stádlec
Zjistit možnosti a navrhnout způsob řešení legalizace
budovy kabin TJ Sokola Stádlec
Aktivní podíl za zabezpečení oslav obce 29.-30.7.2017

Zasedání ŠR
2x ročně
Do 22.2.2017
28.6.2017
Leden-březen
2017
31.12.2017
Průb.

Současně navrhl přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 185/13: Zastupitelstvo:
I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o splnění úkolů členů zastupitelstva v roce 2016;
II. s c h v a l u j e pracovní plán a úkoly jednotlivým členům zastupitelstva na rok 2017;
III. u k l á d á členům zastupitelstva účast na jednáních dle schváleného plánu a splnění
přijatých úkolů členy zastupitelstva.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- Bc. Nová navrhla zrušit termín pracovního jednání 29.11. s odůvodněním, že následující
týden je opět pracovní jednání.
- p. Andráš si bere za úkol opět zorganizovat nějaký sportovní turnaj a podílet se na podání
žádosti o dotaci v programu Podpora sportu.
- p. Süsmilich zdůvodnil termín předložení systému samovýroby tím, že se musí směrnice
dopracovat např. v oblasti BOZP.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 185/13: Zastupitelstvo:
I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o splnění úkolů členů zastupitelstva v roce 2016;

II. s c h v a l u j e pracovní plán a úkoly jednotlivým členům zastupitelstva na rok 2017 ve
znění návrhu Bc. Nové a p. Andráše;
III. u k l á d á členům zastupitelstva účast na jednáních dle schváleného plánu a splnění
přijatých úkolů členy zastupitelstva.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 185/13 bylo schváleno v navrženém znění.
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13. Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2015.
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem zápisu do kroniky obce za rok
2015. Návrh obsahuje dění v obcích, spolcích, firmách a škole v roce 2015. V souladu se
zákonem 132/2006 Sb., o kronikách obcí, rozhoduje o zápisu obec, proto navrhuje
předsedající předložený návrh schválit a přijmout usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení:
Usnesení č. 186/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e návrh zápisu do kroniky obce za rok 2015.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- p. Švadlenová upozornila na mylně uvedenou funkci p. Ladislava Hemera. Ten byl na
SOUZ zástupce ředitele.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 186/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e návrh zápisu do kroniky obce za rok 2015.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 186/13 bylo schváleno v navrženém znění.
14. Vyhodnocení spolupráce s Českou poštou, s.p. v projektu „Pošta Partner“.
Předsedající podal informaci o dosavadní spolupráci s Českou počtou , s.p. v projetu Pošta
Partner. Z podané informace vyplynulo, že průměrný měsíční čistý příjem složený z paušální
platby a provize z poskytovaných služeb za období od 1.5. do 30.11. činí necelých 9. 000,-.
Vzhledem k tomu, že se jedná o letní měsíce, kdy byly v provozu letní dětské tábory je to
méně, než bylo naše očekávání a rozhodně neodpovídá nákladům, které vynakládá městys
Stádlec na zajištění provozu přepážky. Dalším velkým problémem se ukázal přístup ČP, s.p.
která dne 21.10. provedla přepadovou tématickou kontrolu přepážky. Kontrola proběhla
v době nepřítomnosti starosty, což je v rozporu s uzavřenou smlouvou, ale také v době
pracovní cesty druhé úřednice, čímž byl značně zkomplikován běžný chod úřadu.
Předsedající v souvislosti s výše uvedeným dále konstatoval, že byl ředitelem pobočkové sítě
jižní Čechy ujištěn, že kontroly u ČP probíhají nezávisle a nejsou řízeny jednotlivými řediteli
pobočkových sítí. Ředitel divize obchodu a marketingu ČP, s.p. se za vzniklé potíže omluvil
a přislíbil, že naše upozornění zaslané generálnímu řediteli ČP, s.p. poslouží k nastavením
vnitřních procesů ČP, s.p. tak, aby tyto odpovídaly sjednaným smluvním podmínkám,
oprávněným potřebám a požadavkům smluvních zástupců a provozovatelům Pošty Partner.
Dále došlo s účinností od 1.12. 2016 k navýšení paušální odměny ze strany ČP, s.p. o 5 000,a rozšíření nabídky služeb, zejména prodej dálničních kuponů, kolkových známek a tisku.
Předsedající závěrem konstatoval, že i přes zvýšení odměny za poskytování služeb pro
Českou poštu, s.p. a příslib ředitele divize obchodu a marketingu představuje provozování
Pošty Partner pro městys Stádlec značné zatížení, které nebude-li mírněno účinnou
metodickou podporou ze strany řídící pošty a bude-li naopak ztěžováno nehlášenými
přepadovými kontrolami z centrály ČP, s.p. měl by městys Stádlec od spolupráce odstoupit.
Česká pošta, s.p. by pak musela své služby zajišťovat spoluprácí s jiným komerčním
subjektem.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 187/13: Zastupitelstvo:
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I. b e r e n a v ě d o m í informace starosty o dosavadním provozu Pošty Partner;
II. p o v ě ř u j e starostu vypovězením smlouvy, pokud metodická pomoc ze strany řídící
pošty nebude dostačující pro bezproblémový provoz Pošty Partner;
III. u k l á d á starostovi informovat členy zastupitelstva o plánovaném vypovězení smlouvy
o spolupráci s Českou poštou, s.p.
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. 187/13: Zastupitelstvo:
I. b e r e n a v ě d o m í informace starosty o dosavadním provozu Pošty Partner;
II. p o v ě ř u j e starostu vypovězením smlouvy, pokud metodická pomoc ze strany řídící
pošty nebude dostačující pro bezproblémový provoz Pošty Partner;
III. u k l á d á starostovi informovat členy zastupitelstva o plánovaném vypovězením
smlouvy o spolupráci s Českou poštou, s.p.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 187/13 bylo schváleno v navrženém znění.
15. Platové prostředky příspěvkové organizace na období do 31.12.2016.
Předsedající seznámil zastupitelstvo se stavem finančních prostředků zřizované příspěvkové
organizace do konce roku 2016. Z důvodu zvyšování tarifů zaměstnanců k 1.9. a 1.11. 2016
a skutečnosti, že navýšení počtu dětí se do příspěvku ze státního rozpočtu promítne až od
1.1.2017, chybí v současné době organizaci celkem 158.178,-Kč. Situaci po dohovoru
s ředitelem organizace navrhuje řešit tak, že se škole poukáží v rozpočtu vyčleněné prostředky
na platy ve výši 76.779,-Kč. Další prostředky má organizace ve fondu odměn (46.624,-Kč)
a až 45.000,-Kč lze převést z ušetřených prostředků určených na provoz. Současně navrhl
v této věci znění usnesení:
Návrh usnesení: č. 188/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e:
I. posílení prostředků na platy a zákonné odvody příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stádlec ve
výši 76.779,-Kč (neinvestiční příspěvek PO 3113 5331);
II. použití poskytnutých prostředků na provoz na platy a zákonné odvody příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Stádlec ve výši max. 45.000,-Kč;
III. použití fondu odměn PO na platy a zákonné odvody a to v potřebné výši.
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. 188/13: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. posílení prostředků na platy a zákonné odvody příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stádlec ve
výši 76.779,-Kč (neinvestiční příspěvek PO 3113 5331);
II. použití poskytnutých prostředků na provoz na platy a zákonné odvody příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Stádlec ve výši max. 45.000,-Kč;
III. použití fondu odměn PO na platy a zákonné odvody a to v potřebné výši.
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Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
Patrik Andráš
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 188/13 bylo schváleno v navrženém znění.

pro
pro
pro
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;

16. Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu.
Předsedající upozornil na znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území (v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných na
jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se
v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto
školských zařízeních). Za tím účelem zřizuje městys Stádlec základní školu pro vzdělávání
dětí v 1. – 5. ročníku. Pro plnění povinné školní docházky žáků v 6. – 9. ročníku je povinen
uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu. Za tímto účelem proběhlo jednání
s Mgr. Řezáčovou – starostkou obce Opařany. Paní starostka neměla námitek proti vytvoření
společného školského obvodu základní školy v Opařanech, který by vedl k zajištění podmínek
pro plnění povinné školní docházky žáků v 6. – 9. ročníku s trvalým bydlištěm ve správním
obvodu městyse Stádlec. Současně navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení: č. 189/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu Základní školy
a Mateřské školy Opařany pro plnění povinné školní docházky žáků v 6. – 9. ročníku
s trvalým bydlištěm ve správním obvodu městyse Stádlec;
II. u k l á d á starostovi předložit návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu
paní starostce obce Opařany.
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. 189/13: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu Základní
školy a Mateřské školy Opařany pro plnění povinné školní docházky žáků v 6. – 9. ročníku
s trvalým bydlištěm ve správním obvodu městyse Stádlec;
II. u k l á d á starostovi předložit návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu
paní starostce obce Opařany.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 189/13 bylo schváleno v navrženém znění.
17. Jmenování hodnotící komise.
Na základě vyhlášené výzvy pro akci „Vodovod Staré Sedlo“ budou dne 21.12. 2016 otevřeny
obálky s nabídkami. Pro zajištění řádného výběru dodavatele stavby navrhl předsedající
jmenovat hodnotící komisi, která provede otevření doručených nabídek. Komise bude
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pětičlenná v tomto složení: 1 člen za spol. MINOS CB s.r.o, 3x členové zastupitelstva, 1x
zaměstnanec úřadu. Po dohovoru se členy zastupitelstva a zaměstnanci navrhl složení komise
takto: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Miluše Némethová, Mgr. Alena Kršková.
Jako náhradníci budou určeni Ing. Petr Fuka a Hana Süsmilichová.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení: č. 190/13: Zastupitelstvo j m e n u j e členy do hodnotící komise pro
otevírání obálek akce „Vodovod Staré Sedlo“ve složení: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel
Doubek, Mgr. Alena Kršková, Miluše Némethová. Náhradníci: Ing. Petr Fuka, Hana
Süsmilichová.
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. 190/13: Zastupitelstvo j m e n u j e členy do hodnotící komise pro otevírání
obálek akce „Vodovod Staré Sedlo“ve složení: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Mgr.
Alena Kršková, Miluše Némethová. Náhradníci: Ing. Petr Fuka, Hana Süsmilichová.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 190/13 bylo schváleno v navrženém znění.
18. Informace starosty.
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a Vnitřní
směrnice o rozpočtu, článku 3, schválil starosta městyse Stádlec dne 3.10.2016 rozpočtové
opatření (dále jen RO) č. 14/2016 a dne 1. 11. 2016 RO č. 15/2016. RO na straně příjmové
a výdajové nedošlo k navýšení rozpočtu, jde jen o přesuny v rámci rozpočtu. RO jsou
přílohou tohoto zápisu;
b) starosta podal informaci o aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, kterou schválila vláda na svém jednání dne 28. listopadu
2016. Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon
funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení
maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 %. Platné znění nařízení vlády však nebylo
dosud oficiálně publikováno ve sbírce zákonů.
Předsedající dal možnost
a přítomným občanům:

vyjádřit

své

stanovisko

členům

zastupitelstva

Nikdo své stanovisko nesdělil, zastupitelstvo b e r e informace starosty na vědomí.
Po vyčerpání všech bodů programu předsedající poděkoval přítomným zastupitelům
a občanům za účast a ukončil zasedání.
Zasedání bylo ukončeno: 7. 12. 2016 v 18:40 hodin.
Pan S. Kosobud informoval o pořádané akci SDH ve Stádlecké restauraci dne 3.12. Šlo
o první akci SDH s novým personálem restaurace. Pan Kosobud se vyjádřil pochvalně jak
o personálu tak o hojné účasti. Dále upozornil na výtluk v silnici pod budovou restaurace.
Předsedající: Konstatoval, že zasedání zastupitelstva již bylo ukončeno.
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Pan Hruška poukázal na skutečnost, že ve zveřejněné informaci o svolání zastupitelstva bylo
jiné znění bodu č. 15 něž takové, jaké bylo ve skutečnosti projednáváno.
Starosta konstatoval, že původně plánované projednávání bodu č. 15 ve znění „Rozpočtové
opatření č. 16/2006“ bylo v návrhu programu pro jednání zastupitelstva změněno. Schváleno
bylo projednávání bodu 15 ve znění „Platové prostředky příspěvkové organizace na období
do 31.12.2016“. Tento bod byl poté v tomto znění projednáván.

Zapisovatelka:

Mgr. Alena Kršková

Ověřovatelé:

Miluše Némethová, v.r.
Ing. Petr Fuka , v.r.

Starosta:

Zápis byl vyhotoven dne: 9. 12. 2016
-

-

dne: 12. 12. 2016
dne: 12. 12. 2016

Ing. Milan Kelich, v.r.

-

L.S.

Přílohy zápisu:
č. 1 – Návrh rozpočtu městyse Stádlec na rok 2017.
č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2019.
č. 3 – Výpočet cen pro vodného a stočného na rok 2017.
č. 4 - Rozpočtová opatření č. 14 a 15/2016.
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dne: 12. 12. 2016

