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Zápis č. 16/2017
z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne
28. června 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ve Slavňovicích, č.p. 24
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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 8 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: pí. Evu Švadlenovou a p. Romana Buchacara.
2. Schválení programu.
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 16. 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. 219/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 16. zasedání
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 219/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
A. Podněty předložené před konáním zastupitelstva.
Žádné podněty nebyly před konáním zasedání předloženy.
B. Podněty předložené v průběhu konání zastupitelstva.
Nikdo z přítomných občanů nepředložil žádné podněty, návrhy či připomínky.
4. 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 pana Pavla Boušky, nar. 31. 1. 1980, bytem Rukáveč 11,
399 01 Milevsko, za kupní cenu 140.000,-Kč. Současně městys Stádlec uhradí správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
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Předsedající navrhl, aby koupě byla realizovaná, protože městys Stádlec se tímto stane
majitelem dalšího pozemku v lokalitě, kde plánuje realizovat zástavbu. Současně navrhl v této
věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 220/16/2017: 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 pana Pavla Boušky, nar. 31.1.1980, bytem Rukáveč 11, 399 01 Milevsko, za kupní cenu
140.000,-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:
Usnesení č. 220/16/2017: 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 pana Pavla Boušky, nar. 31.1.1980, bytem Rukáveč 11, 399 01 Milevsko, za kupní cenu
140.000,-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
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 220/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
b) Koupě spoluvlastnického podílu ve výši ¾ na parcele katastru nemovitostí
p. č. 246/62 v k.ú. Stádlec
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 3/4, od pana Jaroslava Novotného, nar. 12. 5. 1953, bytem Oldřichov 39, 397 01
Dobev, za kupní cenu 100.000,-Kč. Současně městys Stádlec uhradí správní poplatek za vklad
do katastru nemovitostí.
Předsedající navrhl, aby koupě byla realizovaná, protože městys Stádlec se tímto stane
majitelem dalšího pozemku v lokalitě, kde plánuje realizovat zástavbu. Současně navrhl v této
věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 221/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e koupi spoluvlastnického podílu ve výši 3/4 na pozemkové parcele katastru
nemovitostí p. č. 246/62 – orná půda o výměře 1959 m2, katastrální území Stádlec, od pana
Jaroslava Novotného, nar. 12. 5. 1953, bytem Oldřichov 39, 397 01 Dobev, za kupní cenu
100.000,-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.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
Usnesení č. 221/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e koupi spoluvlastnického podílu ve výši 3/4 na pozemkové parcele katastru
nemovitostí p. č. 246/62 – orná půda o výměře 1959 m2, katastrální území Stádlec, od pana
Jaroslava Novotného, nar. 12. 5. 1953, bytem Oldřichov 39, 397 01 Dobev, 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
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 221/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Pronájem pozemků – parc. číslo KN 469/1 (hřiště) a KN 39 (Stromovka), k.ú. Stádlec
Ing. Zahrádková požádala o pronájem hřiště (parc. číslo KN 469/1 v k.ú. Stádlec) po dobu
konání akce PašaFest 2017, který se koná v termínu 11. – 13. 8. 2017. Z důvodu přípravy
areálu pro řádné zabezpečení akce žádá o pronájem hřiště na dobu od 4.8. do 20.8. 2017
(celkem 17 dnů).
Předsedající navrhuje nájemné 10,-Kč /den pronájmu.
V souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, není nutné zveřejňovat záměr na
tuto majetkovou dispozici, protože jde o pronájem na dobu kratší než 30 dnů.
Ing. Zahrádková dále požádala o souhlas s provozováním akce „Letní kino Stádlec“ ve
Stromovce na celkem 7 večerů.
Současně navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení: č. 222/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e pronájem hřiště parc. číslo KN 469/1 v k.ú. Stádlec na dobu od 4. 8. do 20.
8.2017 Ing. Pavle Zahrádkové za nájemné ve výši 10,-Kč/za jeden i započatý den;
II. s o u h la s í s pořádání akce „Letní kino Stádlec“ ve Stromovce a to bezúplatně za
podmínky, že bude po ukončení každého promítání zajištěn ve Stromovce pořádek.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se svým stanoviskem nevystoupil, bylo navrženo usnesení
a přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 222/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e pronájem hřiště parc. číslo KN 469/1 v k.ú. Stádlec na dobu od 4.8. do
20.8.2017 Ing. Pavle Zahrádkové za nájemné ve výši 10,-Kč/za jeden i započatý den;
II. s o u h la s í s pořádání akce „Letní kino Stádlec“ ve Stromovce a to bezúplatně za
podmínky, že bude po ukončení každého promítání zajištěn ve Stromovce pořádek.
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Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 222/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
C. Prodej pozemku KN parc. č. 559/13 k.ú. Stádlec.
Předsedající předložil žádost manželů Drátovských o koupi pozemku KN parc. č. 559/13
v k.ú. Stádlec, o akt. výměře 14m², druh pozemku – zahrada. Manželé Drátovští akceptují
prodejní cenu 100,-Kč za 1m² a další podmínku prodeje, kterou je úhrada správního poplatku
při vkladu na KN.
Záměr o prodeji pozemku byl zveřejněn na úřední desce městyse Stádlec a způsobem
umožňujícím dálkový přístup v době od 8. 6. 2017 do 27. 6. 2017.
Předsedající navrhl v této věci přijmout usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 223/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku KN parc. č. 559/13 v k.ú. Stádlec, o akt. výměře 14m², druh
pozemku – zahrada manželům Mgr. Jarmile Drátovské, nar. 14. 4. 1958 a Mgr. Petru
Drátovskému, nar. 23.11.1954, oba bytem Stádlec 52, 391 62 Stádlec do SJM za kupní cenu
1.400,-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.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
Usnesení č. 223/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku KN parc. č. 559/13 v k.ú. Stádlec, o akt. výměře 14m²,
druh pozemku – zahrada manželům Mgr. Jarmile Drátovské, nar. 14. 4. 1958 a Mgr. Petru
Drátovskému, nar. 23.11.1954, oba bytem Stádlec 52, 391 62 Stádlec do SJM za kupní cenu
1.400,-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.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 223/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
D. Projednání záměru na prodej nemovitosti č.p. 178 v k.ú. Stádlec.
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení návrh záměru na prodej nemovitosti č.p.
178 v k.ú. Stádlec v tomto znění:
Rodinný dům č.p. 178 Stádlec vč. parcely 49/5 vše v k.ú Stádlec, zapsáno na LV č. 10001
u KÚ pro JčK, katastrální pracoviště Tábor.
Prodejní cena: 600.000,-Kč
Prodejce upozorňuje na tato specifika:
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-

pozemek 49/5 je na seznamu nemovitých kulturních památek;
k nemovitosti není k dispozici projektová dokumentace z dob její výstavby;
PENB – „G“;
Plynovou přípojku lze zřídit, plynový řad veden před budovou;
Objekt napojen na veřejnou kanalizaci a vodovod.

Zájemci o koupi budovy můžu podat své nabídky do 15. září 2017. V nabídce bude uvedeno:
- účel využití budovy a závazek, takto budovu minimálně po dobu 5 let využívat;
- způsob úhrady kupní ceny.
Nabídka doručit na podatelnu městyse Stádlec osobně nebo poštou.
Předsedající dále upozornil na usnesení zastupitelstva č. 108/7 ze dne 23.9.2015 a 178/13 ze
dne 7.12.2016, kterými bylo rozhodnuto o prodejní ceně nemovitosti.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 224/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e záměr na prodej nemovitosti –
rodinného domu č.p. 178 v k.ú. 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. 224/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e záměr na prodej nemovitosti –
rodinného domu č.p. 178 v k.ú. Stádlec.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 224/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
5. Doplnění Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že dnem 1. ledna 2014 nabyla
platnosti tzv. technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterou se
změnily limity pro zadávání veřejných zakázek. Z výše uvedeného důvodu byla usnesením
č. 301/21 ze dne 5. 3. 2014 provedena úprava tehdy platné vnitřní směrnice o zadávání
zakázek malého rozsahu. Bohužel došlo k opomenutí tuto změnu zapracovat v celém textu
směrnice. Tato chyba se pak promítla i do dalších úprav směrnice. Na toto pochybení
upozornili zaměstnanci KÚ, kteří prováděli přezkum hospodaření městyse Stádlec za rok
2016. Z výše uvedeného důvodu navrhl předsedající provést doplnění čl. 4 – kategorizace
zakázek, odst. 3 takto:
„Zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby, u kterých nepřesáhne výše
předpokládané hodnoty částku 2 000 000,- Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na
stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH.“.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 225/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Doplnění Vnitřní směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle návrhu předsedajícího.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
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Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 225/16/17: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Doplnění Vnitřní směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle návrhu předsedajícího.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 225/16/17 bylo schváleno v navrženém znění.
6. Projednání návrhu Závěrečného účtu městyse Stádlec za rok 2016.
Předsedající v rámci projednávání Závěrečného účtu informoval o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2016 ze strany KÚ. Při přezkoumání byly zjištěny tyto chyby
a nedostatky:
1) porušení právního předpisu a to zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole tím, že
aktuálně platná Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu neobsahuje stanovení
pravomoci při výběru dodavatele VZ v hodnotě 1.000.001 až 2.000.000,-Kč na dodávky
a služby a 3.000.001 až 6.000.000,- na stavební práce.
Opatření přijatá Zastupitelstvem městyse Stádlec:
Schváleno doplnění Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu o stanovení
pravomoci při výběru dodavatele VZ v hodnotě 1.000.001 až 2.000.000,-Kč na dodávky
a služby a 3.000.001 až 6.000.000,- na stavební práce (viz. usnesení č. 224/16/2017);
2) porušení právního předpisu a to zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tím, že bylo věcné
břemeno zřízené na pozemku parc. č. 674/11 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlec zařazeno do majetku
dnem zápisu do KN dne 7. 9. 2016, přestože návrh na vklad nabyl právní účinky dne 16. 8.
2016.
Návrh opatření přijatých Zastupitelstvem městyse Stádlec:
- účetní obce upozornit a na skutečnost, že je nutné zařazovat do majetku věcná břemena
dnem, kdy nabudou právní účinky vkladu.
Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, není nutné vyvozovat žádné závěry
vůči konkrétním osobám.
Celý návrh Závěrečného účtu (včetně povinných příloh) byl zveřejněn na úřední desce
umožňující dálkový přístup v době od 8. 6. 2017 a současně byl zveřejněn na úřední desce
návrh ZÚ ve zkrácené formě v zákonem stanoveném rozsahu.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení: č. 226/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e Závěrečný účet městyse Stádlec za rok 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijímá tato opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
a) doplnění Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu o stanovení pravomoci při
výběru dodavatele VZ v hodnotě 1.000.001 až 2.000.000,-Kč na dodávky
a služby a 3.000.001 až 6.000.000,- na stavební práce (viz. usnesení č. 225/16/2017);
b) účetní obce upozornit na skutečnost, že je nutné zařazovat do majetku věcná břemena
dnem, kdy nabudou právní účinky vkladu.
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Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, nevyvozuje zastupitelstvo žádné závěry
vůči konkrétním osobám.
II. u k l á d á starostovi splnit povinnosti stanovené § 13 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
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. 226/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e
Závěrečný účet městyse Stádlec za rok 2016
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijímá tato
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
a) doplnění Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu o stanovení pravomoci při
výběru dodavatele VZ v hodnotě 1.000.001 až 2.000.000,-Kč na dodávky
a služby a 3.000.001 až 6.000.000,- na stavební práce (viz. usnesení č. 225/16/2017);
b) účetní obce upozornit na skutečnost, že je nutné zařazovat do majetku věcná břemena
dnem, kdy nabudou právní účinky vkladu.
Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, nevyvozuje zastupitelstvo žádné závěry
vůči konkrétním osobám.
II. u k l á d á starostovi splnit povinnosti stanovené § 13 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 226/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
7. Změna dodavatele zemních prací pro výstavbu víceúčelového hřiště ve Stádlci.
Předsedající předložil návrh změnu dodavatele zemních prací pro výstavbu víceúčelového
hřiště ve Stádlci. Jde o níže uvedené položky z nabídky vybraného dodavatele firmy PRECOL
s.r.o.:
- č. 121101102 R00, sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100m; MJ 72m³, cena/MJ 64,-;
- č. 122201102 R00, odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000m³; MJ 144m³, cena/MJ 87,-;
- č. 122201109R00, příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3; MJ 148,35, cena/MJ 55,-.
Tyto položky navrhuje předsedající zadat Službám města Milevska, s.r.o., protože SMM
předložili výhodnější nabídku na uvedené práce, což povede ke zlevnění stavby.
Provedení této změny umožňuje Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem spol. PRECOL,
s.r.o. Tato položky nebudou započítány do celkové ceny hřiště.
Ve věci bylo navrženo usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 227/15/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e
vynětí níže uvedených položek ze Smlouvy o dílo uzavřené se spol.
PRECOL s.r.o.
- č. 121101102 R00, sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100m; MJ 72m³, cena/MJ 64,-;
- č. 122201102 R00, odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000m³;
MJ 144m³, cena/MJ 87,-;
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- č. 122201109R00, příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3;

MJ 148,35, cena/MJ 55,-.

II. I. s c h v a l u j e zadání zem. prací dle níže uvedených položek Službám města Milevsko,
- č. 121101102 R00, sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100m; MJ 72m³, cena/MJ 48,4;
- č. 122201102 R00, odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000m³;
MJ 144m³, cena/MJ 70,-;
- č. 122201109R00, příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3;
MJ 148,35, cena/MJ 40,-.
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. 227/16/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e
vynětí níže uvedených položek ze Smlouvy o dílo uzavřené se spol.
PRECOL s.r.o.
- č. 121101102 R00, sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100m; MJ 72m³, cena/MJ 64,-;
- č. 122201102 R00, odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000m³;
MJ 144m³, cena/MJ 87,-;
- č. 122201109R00, příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3;
MJ 148,35, cena/MJ 55,-.
II. I. s c h v a l u j e zadání zem. prací dle níže uvedených položek Službám města Milevsko,
- č. 121101102 R00, sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100m; MJ 72m³, cena/MJ 48,4;
- č. 122201102 R00, odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000m³;
MJ 144m³, cena/MJ 70,-;
- č. 122201109R00, příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3;
MJ 148,35, cena/MJ 40,-.
III. s c h v a l u j e Doplněk č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městysem Stádlec a firmou Precol
s.r.o., kterým se snižuje cena díla o položky uvedené v bodě I. tohoto usnesení a dále mění
termín předání díla na 30. 6. 2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (viz. zápis
ve stavebním deníku ze dne 23. 5. 2017).
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 227/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
8. Použití rezervního fondu vodohospodářského majetku
Předsedající předložil ke schválení zastupitelstvu použití finančních prostředků
nashromážděných v rezervním fondu VHM na akci „Propojení kanalizace ve Starém Sedle“.
Dle pravidel pro použití prostředků z fondu lze finanční prostředky použít jen na opravu,
údržbu nebo zhodnocení VHM. Nikoli tedy na nově pořizovaný (na vodovod ve Starém
Sedle) a to jen na opravy přesahující 300.000,-Kč. Tyto podmínky splňuje akce „Propojení
kanalizace ve Starém Sedle“, kterou dochází k technickému zhodnocení majetku. Konkrétně
jde ke změně části trasy stávající kanalizace tak, že nebude zasahovat na soukromé pozemky.
Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 228/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e použití finančních prostředků
z rezervního fondu VHM na financování akce „Propojení kanalizace ve Starém Sedle“.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nesdělil, bylo navrženo usnesení a přistoupeno
k hlasování:
Usnesení č. 228/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e použití finančních prostředků
z rezervního fondu VHM na financování akce „Propojení kanalizace ve Starém Sedle“.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
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Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 228/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
9. Zprávy předsedů výborů.
A. Zpráva předsedkyně Finančního výboru.
Starosta přednesl za předsedkyni Finančního výboru paní Miluši Némethovou, která se
z rodinných důvodů za zasedání omluvila, zprávu výboru.
B. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru.
Předsedkyně Kontrolního výboru paní Bc. Jana Nová přednesla zprávu výboru.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 229/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e
Kontrolního a Finančního výboru.

zprávy předsedkyně

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. 229/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zprávy předsedkyně Finančního
Kontrolního a výboru.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 229/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
10. Výběr dodavatele na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Stádlec“.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že 12. června 2017 proběhlo otevírání obálek uchazečů
s nabídkami na dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti MŠ Stádlec“. Na základě
vyhodnocení nabídek byla vybrána firma EUbuilding a.s., Na Výsluní 201/13, Praha 10,
IČO: 241 79 876 s nabízenou cenou 1.994.493,33 Kč bez DPH. Tato firma splnila všechny
požadované podmínky stanovené ve vyhlášené výzvě. Bohužel byla jediná, která se o zakázku
rozhodla soutěžit.
Současně navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 230/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e firmu EUbuilding a.s., Na
Výsluní 201/13, Praha 10, IČO: 241 79 876 jako dodavatele stavby „Snížení energetické
náročnosti MŠ 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. 230/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e firmu EUbuilding a.s., Na Výsluní
201/13, Praha 10, IČO: 241 79 876 jako dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti
MŠ Stádlec“.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 230/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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11. Projednání akce „Výstavba RD v obci Stádlec“.
Předsedající předložil zastupitelům a přítomným občanům dvě varianty realizace akce
„Výstavba RD v obci Stádlec“. Nejprve zdůraznil, že jde po dlouhém období stesků nad tím,
že se ve Stádlci nedá stavět, protože není kde, konečně komplexní návrh možné souvislé
zástavby území, na kterém by mohlo v budoucnu stát několik rodinných domů. Varianty jsou
dvě proto, že jedna z nich předpokládá zapojení i sousedních majitelů pozemků. Předsedající
dále objasnil jednotlivé varianty:
Varianta č. 1 předpokládá:
- průjezdnost v obou směrech, vjezd stávající, výjezd z pozemku 246/62;
- výkup od majitelů sousedních pozemků část pozemků tak, aby byla zajištěna potřebná
šířka komunikace a místo pro umístění měřících elektrických a plynových zařízení za
cenu v místě a čase obvyklou max. 150,-Kč/1m²;
- přeložení již zhotovených elektroměrných zařízení (na náklady městyse);
- nutná podmínka je, že musí dojít k dohodě se všemi majiteli pozemků, popřípadě
s těmi majiteli, jejichž pozemky sousedí s pozemky městyse Stádlec a umožňují tak
společný postup.
Varianta č. 2 předpokládá:
- realizaci akce „Výstavba RD v obci Stádlec“ pouze na pozemcích v majetku
městyse Stádlec nebo výhledu jejich získání (např. na základě smlouvy o smlouvě
budoucí);
- vjezd na pozemky přes 256/11 (dvousměrný provoz);
- sousední pozemky nebudou do projektu akce zahrnuty.
Přesedající navrhl zastupitelstvu v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 231/16/2017: Zastupitelstvo u k l á d á starostovi seznámit všechny
majitele sousedních pozemků se záměrem městyse a navrhnout podmínky odprodeje části
jejich pozemků dle návrhu GP a požádat o jejich vyjádření do 1. září 2017. Do té doby
odloží městys realizaci záměru.
Tento bod opět zařadit na program zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2017.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- Ing. Pavel Doubek konstatoval, že v případě varianty č. 1 se jedná o malé výměry
pozemků, které by bylo třeba vykupovat;
- pan Stanislav Kosobud vznesl dotaz na vlastnictví pozemků, na kterých se pasou koně.
Odpověděl předsedající: pozemky patří Dutch Farmě.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 231/16/2017: Zastupitelstvo u k l á d á starostovi seznámit všechny majitele
sousedních pozemků se záměrem městyse a navrhnout podmínky odprodeje části jejich
pozemků dle návrhu GP a požádat o jejich vyjádření do 1. září 2017. Do té doby odloží
městys realizaci záměru.
Tento bod opět zařadit na program zasedání zastupitelstva dne 27. 9. 2017.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 231/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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12. Projednání úprav v okolí rybníku Petrovský.
Přesedající představil zastupitelstvu a přítomným občanům návrh realizace veřejného prostoru
u Petrovského rybníka. Návrh byl také zveřejněn na facebooku, webu a ve zpravodaji.
Bohužel k významnému zapojení veřejnosti nedošlo.
Zastupitelstvo městyse se proto přiklání přistoupit k postupnému zařizování tohoto prostoru
tak, že nejprve budou provedeny zahradnické práce, osázeny stromy a keře a to v menším
rozsahu něž předpokládá návrh. Např. nahrazení 2 hlohů jinými dřevinami, snížení počtu keřů
apod.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 232/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zahradnické úpravy okolí
rybníka Petrovský dle upraveného návrhu Ing. Markéty Píchové.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Petr Fuka zdůvodnil náhradu hlohů za javory – babyky.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 232/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zahradnické úpravy okolí rybníka
Petrovský dle upraveného návrhu Ing. Markéty Píchové.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 232/16/2017bylo schváleno v navrženém znění.
13. Peněžitý dar TJ Sokol Stádlec.
Předsedající navrhl v souladu s ust. § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (v platném
znění) schválení peněžitého daru TJ Sokol Stádlec na zabezpečení oslav 85. výročí založení
TJ, které se bude slavit společně s oslavami obce ve dnech 29. 7. – 30. 7. 2017. Dar navrhuje
ve výši 30.000,-Kč.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 233/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e peněžitý dar TJ Sokol Stádlec
ve výši 30.000,-Kč.
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. 233/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e peněžitý dar TJ Sokol Stádlec ve
výši 30.000,-Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 233/16/2017bylo schváleno v navrženém znění.
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14. Změna Územního plánu obce Stádlec.
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se žádostmi o změnu Územního plánu obce
Stádlec. Žádost podali dva majitelé pozemků v chatové oblasti u řeky Lužnice s tím, že
v současné době nemůžou zahájit stavbu rekreačních objektů, neboť to neumožňuje platný
územní plán. Vzhledem k tomu, že v loňském roce byla dokončena 1. změna ÚP, do které tito
žadatelé své podněty nepodali, další změnu městys Stádlec v nejbližší době neplánuje. Pokud
by žadatelé na změně ÚP trvali, navrhl předsedající, aby náklady spojené s 2. změnou ÚP
hradily společně ve 100% výši nákladů.
Navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 234/16/2017: Zastupitelstvo:
I. u k l á d á starostovi zjistit možnost zahájení 2. změny ÚP obce Stádlec a její finanční
náročnost;
II. p o v ě ř u j e starostu navrhnout žadatelům o změnu ÚP možnost jejího zahájení, za
předpokladu, že náklady s ní spojené uhradí žadatelé.
III. zajistit příslušný smluvní vztah se žadateli, budou-li ochotni změnu ÚP financovat.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Ant. Hořejší chtěl upřesnit lokalitu, ve které se nachází pozemky žadatelů.
Upřesnil předsedající: jeden pozemek je v lokalitě „u mlýna Suchomel“, druhý v lokalitě
„U Rybárny“.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 234/16/2017: Zastupitelstvo
I. u k l á d á starostovi zjistit možnost zahájení 2. změny ÚP obce Stádlec a její finanční
náročnost;
II. p o v ě ř u j e starostu navrhnout žadatelům o změnu ÚP možnost jejího zahájení, za
předpokladu, že náklady s ní spojené uhradí žadatelé.
III. zajistit příslušný smluvní vztah se žadateli, budou-li ochotni změnu ÚP financovat.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 234/16/2017bylo schváleno v navrženém znění.
15. Vodovod Křída, Hájky a Slavňovice – zpracovatel projektové dokumentace.
Předsedající seznámil přítomné zastupitele a občany, že v souladu se schváleným Program
rozvoje městyse Stádlec na období let 2016–2022 bychom měli zahájit práce na plnění cíle
„Zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou pro přidružené obce”. Na řadě jsou obce Křída,
Hájky a Slavňovice. Vzhledem ke složitosti stavby navrhuje předsedající zahájit plánovaní
stavby do všech uvedených obcí současně s tím, že projekt umožní realizovat stavbu na etapy.
Pro zpracování potřebné dokumentace doporučuje předsedající vybrat firmu VAK projekt
s.r.o., České Budějovice, IČO: 28159721. Nabídková cena je 400.000,-Kč (bez DPH)
a zahrnuje mj. i dokumentaci přípojek do jednotlivých nemovitostí.
Předsedající zdůvodnil výběr navrhované společnosti tím, že:
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- se jedná o renomovanou společnost, která má bohaté zkušenosti s realizací podobných
staveb (např. vodovod měst Lišov, Třeboň a další);
- předložila nabídku zahrnující i podrobné jednání s majiteli nemovitostí pro realizaci
vodovodních přípojek;
- nabídka zahrnuje zpracování dokumentace, kterou stanovuje legislativa pro vyhlášení VŘ na
realizaci stavby;
- vyřešení majetkoprávních vztahů na dotčených pozemcích hlavní trasy vodovodního řadu;
- projektové práce této společnosti jsou odváděny na vysoké odborné úrovni a při realizaci
stavby není zpravidla nutné projektovou dokumentaci přepracovávat.
V roce 2017 se předpokládá pouze zpracování návrhu trasy řadů a získání práv k pozemkům.
Hlavní část díla by byla realizovaná a hrazená v roce 2018.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 235/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e jako zpracovatele potřebné
dokumentace pro stavbu vodovodu do obcí Křída, Hájky a Slavňovice firmu VAK projekt
s.r.o., České Budějovice, IČO: 28159721 za nabídkovou cenu 400.000,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- paní Eva Švadlenová si chtěla upřesnit, co bude realizováno v roce 2018?
Odpověděl předsedající: jedná se pouze o projektovou část. Realizace samotné stavby není
pro toto volební období.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 235/16/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e jako zpracovatele potřebné
dokumentace pro stavbu vodovodu do obcí Křída, Hájky a Slavňovice firmu VAK projekt
s.r.o., České Budějovice, IČO: 28159721 za nabídkovou cenu 400.000,- Kč.
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Eva Švadlenová
pro
Patrik Andráš
pro
Roman Buchcar
pro
Ing. Petr Fuka
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 235/16/2017bylo schváleno v navrženém znění.
16. 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. 5. 2017 Rozpočtové opatření (dále jen
RO) č. 6/2017. Důvodem byl neinvestiční průtokový transfer škole z MŠMT ČR ve výši
260 102,40 Kč.
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/povinne-zverejnovane-udaje
b) městys Stádlec se stal dnem 6. 6. 2017 členem Jihočeského vodárenského svazu. O přijetí
rozhodla Valná hromada JVS.
c) městys Stádlec obdržel informaci a návrh smlouvy o poskytnuti účelové dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci POV ve výši 215.000,-Kč na akci „Víceúčelové hřiště Stádlec“.
d) starosta pozval všechny občany na oslavy výročí, které se budou konat 28.7. až 30.7. 2017
a požádal všechny občany, aby termín oslav spolu s pozváním na ně předali rodákům, se
kterými jsou v kontaktu. Program oslav již byl zveřejněn ve zpravodaji a na facebooku;
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e) 13.6.2017 byla provedena kontrola na lesních pozemcích ve vlastnictví městyse Stádlec, na
základě ustanovení § 2 a § 3 odst. 1 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního
prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na
dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky
životního prostředí. Procesně se řídila zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Při kontrole nebylo zjištěno porušení právních předpisů týkajících se funkcí lesa, jako složky
životního prostředí.
Předsedající dal možnost
a přítomným občanům:

vyjádřit

své

stanovisko

členům

zastupitelstva

- p. Stanislav Kosobud doplnil starostovo pozvání na oslavy i o pozvánku na akce pořádané
SDH. Upozornil na to, že neví kdy může (potažmo občané) vyjadřovat své náměty či
připomínky.
Odpověděl předsedající: občané mají právo přednést své stanovisko ke každému
projednávanému bodu a je jim vytvořen prostor. Pokud však chtějí řešit cokoliv mimo
v programu navržené body, mají k tomuto účelu již dlouhodobě vyhrazen bod v úvodu
zasedání, konkrétně bod č. 3, písm. B. Připustil, že název bodu nemusí být pro všechny
srozumitelný a na příštím zasedání bude už tento bod nazván jinak.
Nikdo další své stanovisko nesdělil, zastupitelstvo b e r e informace starosty na vědomí.
Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním
přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno: 28. 6. 2017 v 18.12 hodin.

Zapisovatelka:

Mgr. Alena KRŠKOVÁ

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2017

Ověřovatelé:

Eva ŠVADLENOVÁ, v.r.

-

dne:

4. 7. 2017

Roman BUCHCAR, v.r.

-

dne:

4. 7. 2017

Ing. Milan KELICH, v.r.

-

dne:

4. 7. 2017

Starosta:

L.S.

15

