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Zápis č. 14/2017
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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
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 umožňující dálkový přístup na stránce
www.stadlec.eu.

Jmenoval:
- zapisovatele: Mgr. Alenu Krškovou;
- ověřovatele zápisu: Patrika Andráše a Ing. Pavla Doubka.
2. Schválení programu.
Předsedající navrhl jednotlivé body programu pro jednání 14. 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. 191/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 14. zasedání
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.
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. 191/14 bylo schváleno v navrženém znění.
3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
A. Podněty předložené před konáním zastupitelstva.
Městys Stádlec obdržel žádost pana Škocha ze Starého Sedla o odborné prořezání lip ve
Starém Sedle. Podnět byl předán Ing. Petru Fukovi s tím, že ten do 30. 4. 2017 provede
potřebné odborné zásahy a ošetření stromů na návsi ve Starém Sedle.
Ing. Fuka upřesnil, že lípa na levo od kapličky bude pokácena, ostatní prořezány.
B. Podněty předložené v průběhu konání zastupitelstva.
Nikdo z přítomných občanů žádný podnět nepodal.
4. Majetkové záležitosti.
A. Zrušení usnesení č. 161/12 ze dne 27. 9. 2016 o prodeji pozemku KN p. č. 559/17
v k.ú. Stádlec
Předsedající seznámil zastupitelstvo s reakcí JčK na nabídku k prodeji pozemku KN parc.
559/17 ostatní plocha – ostatní komunikace o akt. výměře 10m² v k.ú. Stádlec viz usnesení
č. 161/12. Jihočeský kraj s koupí nesouhlasí, navrhuje jiný způsob řešení a to vzájemné
darování za pozemek pod kaplí sv. Anny ve Stádlci, který byl oddělen od pozemku
komunikace, který je v majetku JčK. Záměr byl předložen zastupitelstvu kraje dne
16. 2. 2017. Poté bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů a poté bude schváleno
konečné vypořádání v zastupitelstvu kraje, pravděpodobně dne 23. 3. 2017.
Předsedající navrhl v této věci přijmout usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 192/14: Zastupitelstvo r u š í své usnesení číslo 161/12 přijaté na 12.
zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2016.
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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.
Usnesení č. 192/14: Zastupitelstvo r u š í své usnesení číslo 161/12 přijaté na 12. zasedání
zastupitelstva dne 27. 9. 2016.
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. 192/14 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Prodej pozemku KN parc. č. 754/5 k.ú. Slavňovice.
Předsedající předložil žádost pana Luboše Mrzeny o koupi pozemku KN parc. č. 754/5 v k.ú.
Slavňovice, o akt. výměře 1629m², druh pozemku – trvalý travní porost. Pan Mrzena nabídl
částku 35,-Kč za 1m² a pozemek by po vyklizení a zkulturnění využil pro chov včel.
Využití pozemku je také možné jeho zalesněním, které je navrhováno Výborem pro lesní
hospodářství. Tento způsob využití pozemku nevyloučil ani OLH.
Předsedající navrhl v této věci přijmout usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 193/14: Zastupitelstvo:
I. prodej pozemku KN parc. č. 754/5 v k.ú. Slavňovice, o akt. výměře 1629m², druh pozemku
– trvalý travní porost n e s c h v a l u j e;
II. u k l á d á předsedovi výboru pro lesní hospodářství zabezpečit vyklizení pozemku a jeho
osázení v průběhu roku 2017.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- p. Kosobud chtěl vědět, kde se předmětný pozemek nachází. Toto bylo zastupiteli
upřesněno.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 193/14: Zastupitelstvo:
I. prodej pozemku KN parc. č. 754/5 v k.ú. Slavňovice, o akt. výměře 1629m², druh pozemku
– trvalý travní porost n e s c h v a l u j e;
II. u k l á d á předsedovi výboru pro lesní hospodářství zabezpečit vyklizení pozemku a jeho
zalesnění v průběhu roku 2017.
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. 193/14 bylo schváleno v navrženém znění.
5. Projednání připojení městyse Stádlec k akci „Vlajka pro Tibet“
Předsedající představil mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet”, která vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí
vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce
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probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo
v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem
kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se
ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká
města. Počet zapojených samospráv se každoročně zvyšuje. V loňském roce se k akci
připojilo už 753 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně např.
v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá řada škol (v loňském roce
v počtu 117), včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho
občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu. 10. března
2017 si připomeneme už 58. výročí tibetského povstání. Kampaň „Vlajka pro Tibet“ má
především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s utlačovaným národem. Letos
kampaň v České republice proběhne už podvaadvacáté.
Předsedající vyjádřil své přání, aby se k této symbolické mezinárodní akci připojil městys
Stádlec. Upozornil na příspěvky uživatelů Facebooku, které byly pro zapojení městyse
Stádlec do této akce. Navrhl proto v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 194/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e
k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“.

připojení městyse Stádlec

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. 194/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e připojení městyse Stádlec k mezinárodní
akci „Vlajka pro Tibet“.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
zdržel se
Bc. Jana Nová
proti
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
zdržel se
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
6 - pro; 1 - proti; 2 - zdrželi se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 194/14 bylo schváleno v navrženém znění.
6. Projednání Obecně závazné vyhlášky městyse Stádlec číslo 1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy.
Předsedající konstatoval, že na základě oboustranně schválené Dohody o vytvoření
společného školského obvodu základní školy mezi obcí Opařany a městyse Stádlec je nutné
vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se tento školský obvod vytvoří. Návrh vyhlášky byl
posouzen ODK MV ČR a nebyl shledán v rozporu se zákonem. Současně navrhl v této věci
znění usnesení:
Návrh usnesení č. 195/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku městyse
Stádlec č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
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. 195/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku městyse
Stádlec č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
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. 195/14 bylo schváleno v navrženém znění.
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7. Jmenování zástupce do komise pro otevírání obálek.
Předsedající informoval o skutečnosti, že dle rozhodnutí zastupitelstva (usn. č. 183/13) byla
uzavřena Smlouva o společnosti mezi městysem Stádlec a SÚS JčK, jejíž předmětem je
vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami na veřejné zakázce „Úprava průtahu
silnice č. III/1228 a č. III/13711 včetně křižovatky Stádlec“. Jeden ze závazků plynoucí ze
smlouvy je povinnost jmenovat jednoho zástupce a náhradníka do komise pro otevírání
obálek. Předsedající navrhuje, aby zástupcem a náhradníkem byl člen zastupitelstva, který je
současně oprávněn jednat jménem obce. Navrhuje proto jmenovat starostu a náhradníkem
místostarostu obce. Současně navrhl znění usnesení:
Návrh usnesení č. 196/14: Zastupitelstvo j m e n u j e zástupcem a náhradníkem do komise
pro otevírání obálek veřejné zakázky „Úprava průtahu silnice č. III/1228 a č. III/13711
včetně křižovatky Stádlec“ starostu a místostarostu obce.
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. 196/14: Zastupitelstvo j m e n u j e zástupcem a náhradníkem do komise pro
otevírání obálek veřejné zakázky „Úprava průtahu silnice č. III/1228 a č. III/13711 včetně
křižovatky Stádlec“ starostu a místostarostu obce.
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. 196/14 bylo schváleno v navrženém znění.
8. Projednání Rozpočtového opatření.
Předsedající předložil návrh Rozpočtového opatření č. 3/2017 (dále jen RO) spočívající:
- v navýšení závazného ukazatele 361x (dále jen ZU) na paragrafu 3613 o 1.500.000,-Kč
na výdajové straně;
- v navýšení závazného ukazatele 8xxx Financování.
Změna rozpočtu je přijímána v souvislosti se zpracovaným Rozpočtem stavby rekonstrukce
kuchyně ve Stádlecké restauraci. Vyčíslené náklady jsou ve výši 2 mil. Tato částka však
nebyla v rozpočtu městyse Stádlec na rok 2017 schválena. Částka 1.500.000,-Kč bude
pokryta z úspor minulých let a odpovídá očekávaným dotacím, které by měl městys Stádlec
získat na základě podaných žádostí (vodovod ve Starém Sedle – 1.300.000,-Kč a 200.000,-Kč
dotace od JčK). Pokud bychom čekali na dotace a rekonstrukci financovali až po jejich
obdržení, rekonstrukce by se výrazně zpozdila;
- ve snížení ZU 3113 Základní školy o 271.416,-Kč
- v navýšení ZU 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
o 271.416,-Kč. Změnu rozpočtu vyvolal přepis plátce plynu a elektřiny pro objekt ZŠ
z městyse Stádlec na ZŠaMŠ Stádlec.
Ve věci bylo navrženo usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 197/14: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 3/2017;
II. u k l á d á řediteli PO průběžně vyhodnocovat spotřebu plynu a elektřiny a v případě
nedostatku financí na jejich úhradu včas požádat o jejich navýšení.
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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.
Usnesení č. 197/14: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 3/2017;
II. u k l á d á řediteli PO průběžně vyhodnocovat spotřebu plynu a elektřiny a v případě
nedostatku financí na jejich úhradu včas požádat o navýšení neinvestičního příspěvku.
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. 197/14 bylo schváleno v navrženém znění.
9. Výběr dodavatele stavby „Vodovod Staré Sedlo“.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že 21. prosince 2016 proběhlo otevírání obálek
uchazečů s nabídkami na dodavatele stavby „Vodovod Staré Sedlo“. Na základě vyhodnocení
nabídek byla vybrána firma Jindřich Lachout – Mon Top, IČO: 103 27 991, Hlinická
1508/9, 390 02 Tábor s nabízenou cenou 2.725.566,58 Kč bez DPH.
Členy komise
jmenovalo zastupitelstvo na 13. zasedání dne 6. 12. 2016, usn. č. 190/13. Smlouva o dílo byla
s vítězem soutěže podepsána 18. 1. 2017. Žádost o dotaci byla doručena na MZe ČR dne
31. 1. 2017. V současné době se průběžně doplňují požadované údaje. Stavba bude zahájena
v dubnu 2017.
Současně navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 198/14: Zastupitelstvo b e r e na vědomí vítěze na dodavatele stavby.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- pan Janovský se zeptal, zda stavba vodovodu zasáhne do nově opraveného povrchu hlavní
silnice vedoucí přes Staré Sedlo.
Odpověděl předsedající: Nezasáhne. Jednou z podmínek realizace stavby vodovodu bylo
i to, že nebudou zasaženy jak konstrukční vrstvy této komunikace tak i její povrch.
- pan Kosobud se zeptal, kolik se přihlásilo zájemců o tuto stavbu.
Odpověděl předsedající: Devět.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 198/14: Zastupitelstvo b e r e na vědomí vítěze na dodavatele stavby.
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. 198/14 bylo schváleno v navrženém znění.
10. Zprávy předsedů výborů.
A. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru.
Předsedkyně Kontrolního výboru paní Bc. Jana Nová přednesla zprávu výboru.
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B. Zpráva předsedkyně Finančního výboru.
Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová přednesla zprávu výboru.
C. Další zprávy předsedů výborů.
Zprávy o činnosti výborů přednesli:
- předsedkyně Výboru pro sociální věci paní Eva Švadlenová;
- předseda Sportovního výboru pan Patrik Andráš;
- předseda výboru pro lesní hospodářství pan Jiří Süsmilich.
Návrh usnesení č. 199/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zprávy předsedkyně Kontrolního
a Finančního výboru a předsedů dalších zřízených výborů.
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. 199/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zprávy předsedkyně Kontrolního
a Finančního výboru a předsedů dalších zřízených výborů.
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. 199/14 bylo schváleno v navrženém znění.
11. Projednání Smlouvy o provedení dražby dobrovolné.
Předsedající navrhl prodat nemovitost č.p. 178 v k.ú. Stádlec formou dražby. Tato nemovitost
se dlouhodobě nedaří prodat. Forma veřejné, transparentní dražby nabízí vedení obce zcela
konformní způsob, jak nemovitost prodat a současně nebýt osočováno z nevýhodného
prodeje. Protože právě jen veřejná dražba dokáže zjistit reálnou cenu nemovitostí tím, za
jakou cenu ji někdo koupí. Proto předsedající předložil návrh smlouvy o provedení dražby se
společností Dražbyprost s.r.o. a navrhl přijmout usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 200/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e návrh Smlouvy o provedení dražby
dobrovolné předložený spol. Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Doubek navrhl s dražbou nemovitosti počkat, snížená prodejní cena je krátkou dobu,
pokud objekt neprodá po delší době za tuto sníženou cenu, pak přistoupit ke dražbě.
- pan Kosobud se zaptal na výši vyvolávací ceny v případě dražby.
Odpověděl předsedající: Vyvolávací cena by byla stanovena na základě znaleckého
posudky, který by bylo nutné nově zpracovat. První vyvolávací cena by byla blízko hodnotě
nemovitosti stanovené posudkem.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení v duchu námitky Ing. Doubka.
Usnesení č. 200/14: Zastupitelstvo
předložený spol. Dražbyprost s.r.o.,
zasedání.
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro

se návrhem Smlouvy o provedení dražby dobrovolné
IČ: 28741552 bude zabývat na některém z pozdějších
Ing. Pavel Doubek
Bc. Jana Nová
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pro
pro

Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
Patrik Andráš
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 200/14 bylo schváleno.

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

12. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu.
Z důvodu novely zákona č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, došlo k novým povinnostem ÚSC. Jednou z těchto povinností je, že ÚSC
musí mít schválen a zveřejněn střednědobý výhled rozpočtu (dříve Rozpočtový výhled).
Proto předložil předsedající k projednání tento dokument, který je přílohou č. 2 zápisu
a současně navrhl přijmout usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 201/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Střednědobý výhled rozpočtu 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. 201/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Střednědobý výhled rozpočtu 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. 201/14 bylo schváleno v navrženém znění.
13. Projednání pravidel samovýroby dřeva.
Předseda Výboru pro lesní hospodářství představil Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva
v lesních i mimo lesní pozemky v územní působnosti městyse Stádlec. Současně navrhl
usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 202/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Pravidla pro samovýrobu
palivového dřeva v lesních i mimo lesní pozemky v územní působnosti městyse Stádlec.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Fuka upozornil na jedno z ustanovení pravidel, ze kterého vyplývá, že by samovýrobci
museli mít oprávnění pro práci s motorovou pilou a s tím související problém kontroly tohoto
oprávnění. Upozornil na to, že oprávnění pro manipulaci s motorovou pilou má málokdo.
- p. Süsmilich konstatoval, že toto ustanovení je špatné, nebylo tak myšleno a je třeba ho
upravit.
- starosta navrhl opravu pravidel tak, že veškerá činnost spojená se samovýrobou palivového
dřeva bude na odpovědnost samovýrobce, který bude před zahájením samovýroby řádně
poučen.
- pan Anděl se zeptal, kdy bude moci samovýrobce dřevo odvést z lesa. Zda průběžně, nebo
až po ukončení celé samovýroby.
Odpověděl pan Süsmilich, že odvoz dřeva bude možný až na pokyn odborného lesního
hospodáře, v souladu s pravidly.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení
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Usnesení č. 202/14: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Pravidla pro samovýrobu palivového
dřeva v lesních i mimo lesní pozemky v územní působnosti městyse Stádlec.
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. 202/14 bylo schváleno v navrženém znění.

14. Informace starosty.
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta dne 18. 1. 2017 Rozpočtové opatření (dále jen
RO) č. 1/2017. RO na straně příjmové a výdajové nedošlo k navýšení rozpočtu, jde o přesuny
v rámci ZU rozpočtu mj. z důvodu vratky dotace na volby do zast. krajů a 1/3 senátu.
Dne 23. 1. 2017 RO č. 2/2017. RO došlo k navýšení rozpočtu na straně příjmů o 177 299,z důvodu obdržení příspěvku na výkon státní správy a obdržení pojistného plnění za havárii
vody v budově MŠ. RO jsou přílohou tohoto zápisu.
b) Po odečtení skutečných provozních nákladů a provozovatelského poplatku provozovatele
vodovodu a kanalizace spol. ČEVAK, a.s. - odměny za provozování za hospodářský rok
2016, odvede provozovatel část vybraného vodného a stočného na účet městyse Stádlec a to
ve výši 61.537,-Kč. Vyúčtování je přílohou zápisu.
c) Občané ve Starém Sedle, kteří chtějí zřídit přípojku na vodovod si musí vyřídit
s provozovatelem veřejného vodovodu fa. ČEVAK a.s. podklady pro uzavření smlouvy.
Formulář a návod jak postupovat bude zveřejněn na webu městyse. Zahájení stavby je
plánováno na duben tohoto roku.
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: 22. 2. 2017 v 18:20 hodin.
Zapisovatelka:

Mgr. Alena Kršková

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Doubek, v.r.

-

dne: 1. 3. 2017

Patrik Andráš, v.r.

-

dne: 1. 3. 2017

Ing. Milan Kelich, v.r.

-

dne: 1. 3. 2017

Starosta:

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 2. 2017

L.S.

Přílohy zápisu:
č. 1 - Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2017;
č. 2 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019.
č. 3 – Vyúčtování finančního vypořádání z provozování veřejného VaK za HR 2016
9

