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Zápis č. 18/2017
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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 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 umožňujícím dálkový přístup na stránce
www.stadlec.eu.
Jmenoval:
- zapisovatelku: pí. Hanu Süsmilichovou;
- ověřovatelky zápisu: pí. Miluši Némethovou a pí. Evu Švadlenovou.
2. Schválení programu.
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 18. 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. 249/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 18. 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
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 249/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
A. Podněty podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním zastupitelstva.
3.A.1. Pan občan obce )٭zaslal podnět ohledně samovýroby v tomto znění: „….je to asi tak
rok, co byla vyhlášena výzva (samovýroby 10m³ dřeva na rodinu). Věřím, že je více zájemců,
než je možné uspokojit. Přesto jsou jedinci, kteří toto množství několikrát překročili. Snadno
se pak na druhé nedostane“.
Předsedající předal slovo předsedovi Výboru pro lesní hospodářství p. Süsmilichovi.
p. Jiří Süsmilich uvedl: Je to už skoro rok, co jsou v provozu pravidla pro samovýrobu a
jsem přesvědčen o tom, že fungují. Ve zkratce je nastíním. Občan si dojde s řádně vyplněnou
žádostí na městys Stádlec, kde mu bude buďto zamítnuta nebo schválena. Kladně
odsouhlasená žádost, se dostane hajnému do rukou a ten rozhoduje, jestli dřevo je a v jaké
lokalitě. Pokud se objeví v nějaké lokalitě palivové dřevo, po telefonické domluvě se
samovýrobcem si dotyčný samovýrobu provede v lokalitě k tomu určené. Poté zaplatí, dříve
než si dřevo odveze z lesa. Vámi poukazovaný postřeh, že někteří dané množství několikrát
překročil, je nekonkrétní. Pokud se daným problémem mám dále zabývat, musí být informace
konkrétnější. O danou problematiku pohybu osob v lesích městyse Stádlec se zajímám. A také
si všímám, že jsou jednotlivci, kteří jsou vidět častěji v našich lesích. Musím však
konstatovat, že dotyční jsou angažováni ve více spolcích, které také žádají
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o samovýrobu, tím pádem jsou vidět častěji. Jsou i jednotlivci, kteří odváží dřevo jiným
samovýrobcům, protože vlastní traktor a sami také žádají o samovýrobu.
Chci ještě dodat, že považuji za správné, aby byly spolky upřednostněny se svými žádostmi
o samovýrobu.
Pan Süsmilich dále uvedl, že v roce 2017 požádalo o samovýrobu 17 občanů, v současné
době je vyřízeno 5 žadatelů, 4 žadatelé vyklízeli paseky po těžbě, jeden zájemce dosud
zpracovává a jeden samovýrobu odmítl. 5 žadatelům bude přidělana samovýroba po ukončení
těžby v Křídě. Poslední zájemce, vzhledem k podání žádosti před několika dny, nebyl dosud
řešen.
Zastupitelstvo b e r e informace předsedy výboru na vědomí
3.A.2. Občané obce )٭se prostřednictvím advokátky JUDr. Ladislavy Lebedové obrátili na
městys Stádlec s požadavkem na směnu pozemků. Přes pozemek občanů obce )٭v k.ú.
Slavňovice vede cesta v majetku městyse Stádlec. Tato cesta však není v hranicích pozemku
KN čís. 842, ale ve skutečnosti vede jinak. Občané obce )٭preferují majetkoprávní narovnání
nastalé situace směnou pozemků ve výměře cca. 200m².
Předsedající upozornil na skutečnost, že tato situace se netýká pouze občanů obce)٭, ale i
dalších majitelů pozemků v dané lokalitě a městys Stádlec upřednostňuje komplexní
majetkoprávní řešení situace v celé délce komunikace. Dále poukázal na to, že o co se
občanům obce )٭posunutím komunikace při digitalizaci katastru zmenšil les, o to se jim
zvětšilo pole. Městys Stádlec se tímto stavem bude zabývat, řešení však nelze očekávat
okamžitě a v tuto dobu nelze jakýkoliv závěr předjímat.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 250/18/2017: Zastupitelstvo s navrhovaným majetkoprávním vyřešením
situace na poz. 252/1 v k.ú. Slavňovice směnou pozemků n e s o u h l a s í .
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- pan Jiří Süsmilich uvedl, že se směnou, která by vedla ke snižování výměry lesních
pozemků městyse Stádlec nesouhlasí.
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 250/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 250/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Podněty předložené ústně přítomnými občany.
Žádný z přítomných občanů nepředložil podnět k řešení.
4. Majetkové záležitosti:
A. Prodej pozemku KN č. 661/18 v k.ú. Staré Sedlo.
Předsedající přednesl žádost občana obce)٭, který žádá o prodej pozemku č. 661/18, ostatní
plocha - jiná plocha o výměře 32 m², vydělený Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. pl. 122-76/2017, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem
Knížetem dne 26. 9. 2017 a odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 3. 10. 2017 (dále jen
„Geometrický plán“), z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 661/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Staré Sedlo u
Stádlce. Důvod prodeje je ten, že uvedený pozemek je tzv. připlocený k nemovitostem
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p.Stodoly. Jedná se o nevyřešené majetkové vztahy z minulosti. Pan Stodola má zájem o
jejich vyřešení a proto zajistil GP na oddělení pozemku a žádá o jeho prodej.
Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době
od 9. 10. 2017 do 22. 11. 2017.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 251/18/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku KN parc. č. 661/18 v k.ú. Staré Sedlo, o akt. výměře 32m²,
ostatní plocha – jiná plocha občanovi obce )٭za prodejní cenu 3.200,-Kč. Jmenovaný
současně uhradí správní poplatek ve výši 1.000,-Kč při podání návrhu na vklad do KN.
II. u k l á d á starostovi zabezpečit příslušnou smlouvu a podat návrh na vklad na příslušném
Katastrálním pracovišti KÚ.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se o slovo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení.
Usnesení č. 251/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 251/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti cesty přes
pozemek KN č. 800/2 v k.ú. Slavňovice.
Předsedající seznámil zastupitele o žádosti občanů)٭, prostřednictvím právního zástupce
JUDr. Karlíka (dále jen žadatelé), o zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti
cesty (dále jen VB) k jejich nemovitostem přes pozemek městyse Stádlec č. 800/2 v k.ú.
Řepeč. VB zaměřeno návrhem GP č. 270-856/2017. Vzhledem k tomu, že současný přístup
přes pozemek městyse Stádlec č. 800/2 v k.ú. Řepeč je jedinou přístupovou cestou
k nemovitostem výše jmenovaných vlastníků a po konzultaci s příslušným úředníkem odboru
ŽP MěÚ, jakožto orgánem vykonávající státní správu lesů, který umožněním VB neshledal
rozpor s legislativou, navrhuje předsedající vyslovit souhlas se zřízením VB a to za těchto
podmínek:
- žadatelé budou i do budoucna akceptovat skutečnost, že jde o pozemek, který je na KN
veden jako pozemek určený k plnění funkce lesa;
- geometrický plán na vymezení VB, příslušnou smlouvu a návrh na vklad včetně úhrady
správního poplatku zajistí na své náklady žadatelé;
- VB bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,-Kč a to na dobu neurčitou pro účely
chůze a jízdy;
- v souvislosti s výkonem svých práv se žadatelé smluvně zaváží, že budou co nejvíce šetřit
práv vlastníka zatížené nemovitosti, nebudou na pozemku provádět žádné úpravy bez svolení
majitele, nebudou měnit povahu pozemku a případné majetkové újmy způsobené v důsledku
jejich činností bezezbytku uhradí;
- strpí činnosti související s lesní činností, při nichž může být průchod či průjezd krátkodobě
omezen nebo znemožněn např. přibližování a manipulace dřevní hmoty, nakládání dřevní
hmoty apod.
Záměr o zřízení VB byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
v době od 9. 11. 2017 do 27. 11. 2017.
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Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 252/18/2017: Zastupitelstvo s o u h l a s í se zřízením věcného břemene
spočívající ve služebnosti cesty na pozemku městyse Stádlec č. 800/2 v k.ú. Řepeč v rozsahu
v jakém je vymezen geometrickým plánem č. 270-856/2017, ověřeným úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem Ing. Robertem Rybákem dne 23. 8. 2017 a za podmínky, že
příslušná smlouva bude obsahovat níže uvedená ustanovení:
- žadatelé (uvedení občané  )٭budou i do budoucna akceptovat skutečnost, že jde o pozemek,
který je na KN veden jako pozemek určený k plnění funkce lesa;
- geometrický plán na vymezení VB, příslušnou smlouvu a návrh na vklad včetně úhrady
správního poplatku zajistí na své náklady žadatelé;
- VB bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,-Kč a to na dobu neurčitou pro účely
chůze a jízdy;
- v souvislosti s výkonem svých práv se žadatelé smluvně zaváží, že budou co nejvíce šetřit
práv vlastníka zatížené nemovitosti, nebudou na pozemku provádět žádné úpravy bez svolení
majitele, nebudou měnit povahu pozemku a případné majetkové újmy způsobené v důsledku
jejich činností bezezbytku uhradí;
- strpí činnosti související s lesní činností při nichž může být průchod či průjezd krátkodobě
omezen nebo znemožněn např. přibližování a manipulace dřevní hmoty, nakládání dřevní
hmoty apod.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Doubek požádal občana )٭o sdělení důvodu zřízení VB a zda si uvědomuje, že je více
majitelů nemovitostí, které v žádosti nejsou uvedeni;
- občan )٭uvedl, že přístup není odpírán, ale pro jednání s dalšími institucemi (např.banky) je
chybějící oficiální přístup k jeho nemovitostem značně diskvalifikující pro získání např. úvěru
apod.;
- JUDr. Karlík potvrdil slova občana )٭a uvedl, že podmínky zřízení VB jsou z jejich strany
akceptovatelné, současně jednají jak s jinými vlastníky nemovitostí tak s institucemi (obec
Řepeč, VLS). Připustil možnost domáhat se zřízení přístupu k nemovitostem vlastníky i
soudní cestou,
- pan Süsmilich uvedl, že způsob zajištění přístupu formou VB se mu nelíbí, vyzval ke
hledání jiných způsobů přístupu než je tento, deklaroval svůj nesouhlas s navrženým
usnesením,
- pan Andráš potvrdil, že pokud nemá nemovitost přístupovou cestu, je pro banky rizikovým
klientem, proto snahu občanů )٭chápe a podpoří ji.
Nikdo další se o slovo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 252/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
zdržel se
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
7 - pro; 0 - proti; 1 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 252/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
C. Prodej nemovitosti č.p. 178 vč. parcely 49/5 vše v k.ú Stádlec
Předsedající předložil žádost občana)٭, o koupi nemovitosti rodinného domu č.p. 178 vč.
parcely
49/5
vše
v
k.ú
Stádlec,
zapsáno
na
LV
č.
10001
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u KÚ pro JčK, katastrální pracoviště Tábor. Jmenovaný se s nemovitostí podrobně seznámil,
chce nemovitost užívat jako byt a akceptuje stanovenou prodejní cenu 600.000,-Kč.
Záměr o prodeji nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový
přístup v době od 7.7. 2017 do 21.11.2017.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 253/18/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej nemovitosti rodinného domu č.p. 178 vč. parcely 49/5 vše v k.ú Stádlec,
zapsáno na LV č. 10001 u KÚ pro JčK, katastrální pracoviště Tábor občanovi  )٭v a to za prodejní
cenu 600.000,-Kč;
II. u k l á d á starostovi vypracovat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a podat příslušnému
KP návrh na vklad práva vlastnického podle této smlouvy. Správní poplatek za vklad do KN uhradí
kupující.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- občan obce )٭vznesl dotaz na existenci dokumentace ke stavbě a dle jeho názoru velmi
nízkou prodejní cenu nemovitosti, která neodráží její skutečnou hodnotu. Její prodej za takto
nízkou cenu považuje za nehospodárné nakládání s obecním majetkem;
Odpověděl předsedající: dokumentace je k dispozici a to jak z doby výstavby 1986 (pod
názvem „Přístavba kulturního domu“) tak z r. 2012, kdy byl zpracován pasport stavby pro její
oddělení od synagogy a přidělení č.p. pro zápis na katastr nemovitostí jako samostatný rod.
dům. Ohledně ceny nemovitosti odkázal na předchozí usnesení zastupitelstva (dohledatelné na
http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva) kdy byla cena nemovitosti postupně
snižována na základě reálné – prodejné hodnoty na základě průzkumů trhu, cenových map a
vyjádření realitních makléřů. Těchto projednávání se mohl zúčastnit i občan obce)٭.
Předsedající uvedl, že prodej nemovitosti je pro městys mnohem výhodnější než její
pronájem, se kterým souvisí i údržba nemovitosti, která s postupem času bude stále
nákladnější.
- občan obce  )٭potvrdil, že se projednávání účastnil a vždy navrhoval pronájem nemovitosti
což bylo ze strany vedení městyse odmítáno, zopakoval svůj názor o nehospodárném
nakládání s obecním majetkem;
- Bc. Nová uvedla, že se domnívá, že v prvopočátcích prodeje budovy se zvažoval i její
pronájem v inzerátech RK, kdy bylo uvedeno prodej/pronájem nemovitosti. Nikdo se však
nepřihlásil.
- Ing. Doubek uvedl, že zájemců o prodej i za tak nízkou cenu nebylo mnoho.
- Ing. Fuka upozornil na úskalí znaleckých posudků, od nichž nelze očekávat stanovení
skutečné reálné ceny nemovitosti.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 253/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 253/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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D. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva stavby vodovodu.
Předsedající předložil smlouvu, kterou se zřizuje ve prospěch městyse Stádlec právo
odpovídající služebnosti a to právo uložení vodovodu a dále právo chůze a jízdy za účelem
kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na částech pozemků KN parc. č. 673/1, parc. č.
674/11 a parc. č. 686/2 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce v koridoru vyznačeném geometrickým
plánem č. 123-81/2017. Smlouva o smlouvě budoucí byla projednána a schválena dne
30.3.2016 pod usnesením č. 145/10. Služebnost se uzavírá bezúplatně.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 254/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e smlouvu o zřízení služebnosti
mezi SÚS JčK jako panujícím a městysem Stádlec jako oprávněného č. VB/46/17/RTA/BA a to
právo uložení vodovodu a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto
zařízení na částech pozemků KN parc. č. 673/1, parc. č. 674/11 a parc. č. 686/2 v k.ú. Staré
Sedlo u Stádlce v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č. 123-81/2017.
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. 254/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 254/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
5. Projednání sazebníku úhrad za poskytování informací v roce 2018.
Předsedající informoval zastupitele a přítomné občany o ustanovení § 17 odst. 1 zákona
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podle tohoto
ustanovení jsou subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené:
- s pořízením kopií;
- s opatřením technických nosičů dat;
- s odesláním informací žadateli;
- a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Výše úhrady nesmí být nepřiměřeně vysoká a sazebník musí být pro každý rok aktualizován.
Pro rok 2018 doporučuje předsedající stanovit výši úhrady v této výši:
- za pořízení kopie jedné stránky formátu A4:
2,50 Kč;
- za opatřením technických nosičů dat dle skutečné ceny nosiče:
CD: 10,- Kč nebo flasch disku: 200,- Kč
- s odesláním informací žadateli dle ceníku České pošty, s.p: 38,-Kč
- a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 250,-Kč za hodinu práce úředníka.
Pro následující roky je aktualizací sazebníku pověřen starosta.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 255/18/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu;
II. u k l á d á starostovi provádět aktualizaci sazebníku pro rok 2019 a následující;
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil oslovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení.
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Usnesení č. 255/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 255/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
6. Projednání návrhu ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného za pronajatý
vodohospodářský majetek na rok 2018.
Předsedající seznámil s tím, že provozovatel vodovodu a kanalizace ve Starém Sedle a Stádlci
a kanalizace v obcích Křída a Slavňovice společnost ČEVAK, a.s. navrhl cenu na rok 2018 a
to pro vodné ve výši 37,88 a stočného ve výši 7,30 Kč (bez DPH). Cena vodného je na úrovni
roku 2017. Stočné se o 30 haléřů zvyšuje. Nájemné je ve výši 47 340,- Kč ročně (z toho
výroba a rozvod pitné vody – 700,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody 46 640,-Kč). Veškeré
ceny uváděny bez aktuálně platné sazby DPH. Kalkulace cen pro vodné a stočné je přílohou
tohoto zápisu. Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 256/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. cenu vodného a stočného v roce 2018 ve výši: Vodné 37,88 Kč, stočné 7,30Kč;
II. výši nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek v roce 2018 ve výši: výroba
a rozvod pitné vody – 700,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody 46.640,-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. 256/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 256/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
7. Projednání žádostí o dotace
A. Program obnovy venkova JčK v roce 2018.
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z výše uvedeného dotačního programu Jihočeského
kraje na pořízení nákladního komunálního vozidla do 3,5 t, nosiče kontejnerů včetně jednoho
kontejneru. Náklady jsou ve výši 949.000,-Kč (bez DPH), výše dotace může být max.
250.000,-Kč. Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 257/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 na pořízení nákladního komunálního vozidla
do 3,5 t, nosiče kontejnerů včetně jednoho kontejneru.
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. 257/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro

Ing. Pavel Doubek
Bc. Jana Nová
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pro
pro

Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 257/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Dotační program JčK „Úcta k předkům“.
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z výše uvedeného dotačního programu Jihočeského
kraje na opravu objektu hrobky na hřbitově ve Stádlci. Předpokládané náklady jsou do výše
cca. 50.000, spoluúčast žadatele je 10%, max. výše dotace 70 000,-Kč.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 258/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v dotačním
programu Jihočeského kraje v roce 2018 „Úcta k předkům“ na opravu objektu hrobky na
hřbitově ve Stádlci.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- občanka obce)٭
zastupitelstva.

chtěla vědět, o jakou hrobku se jedná, což bylo upřesněno členy

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 258/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 258/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
C. Program rozvoje venkova MZe ČR.
Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z výše uvedeného dotačního programu
prostřednictvím MAS Lužnice a to na neproduktivní investice v lesích. Záměrem je
vybudovat na pozemcích určených k plnění funkce lesa parc. č. KN 754/17 a 754/24 v k.ú.
Slavňovice odpočívku cyklostezky, která bude obsahovat protahovací a procvičovací prvky
určené především k posilování s vlastní vahou těla. Územní souhlas s realizací byl vydán.
Vyhlášení výzvy se předpokládá v lednu 2018.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 259/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e podání žádosti v dotačním
programu PRV MZe ČR , opatření Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER,
prostřednictvím MAS Lužnice opatření na neproduktivní investice v lesích jehož cílem je
vybudovat na pozemcích určených k plnění funkce lesa parc. č. KN 754/17 a 754/24 v k.ú.
Slavňovice odpočívku cyklostezky.
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. 259/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Roman Buchcar
omluven
Patrik Andráš
pro

Ing. Pavel Doubek
Bc. Jana Nová
Eva Švadlenová
Ing. Petr Fuka
Výsledek hlasování
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pro
pro
pro
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;

Usnesení č. 259/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
8. Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2016.
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem zápisu do kroniky obce za rok
2016. Návrh obsahuje dění v obcích, spolcích, firmách a škole v roce 2016. V souladu se
zákonem 132/2006 Sb., o kronikách obcí, rozhoduje o zápisu zastupitelstvo, proto
předsedající navrhuje předložený návrh schválit a přijmout usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 260/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e návrh zápisu do kroniky obce
za rok 2016.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení.
Usnesení č. 260/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 260/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
9. Projednání rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Stádlec.
A. Rozpočet městyse Stádlec na rok 2018
Předsedající představil návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet byl sestaven jako schodkový.
Na straně příjmů je rozpočtována částka 16.650.000,-Kč, na straně výdajů 19.950.000,-Kč,-.
Rozdíl ve výši 3.300.000,-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 a trvale je umístěn na adrese
http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni. Při zpracování rozpočtu se
vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu. Předsedající objasnil výši rozpočtu, který
předpokládá realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ“, nákupu komunální
techniky, a současně řadu dalších investic a oprav. V rozpočtu jsou zvlášť vyjádřeny závazky
vůči třetím osobám (příspěvková organizace), prostředky na platy zaměstnanců a odměny
zastupitelů, provozní výdaje apod. Pro ufinancování všech plánovaných investic je proto
nutné využít prostředky z minulých let. Navrhuje zastupitelům předložený rozpočet schválit
a předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 261/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e schodkový rozpočet městyse
Stádlec na rok 2018 ve výši 16.650.000,-Kč na straně příjmů, 19.950.000,-Kč na straně
výdajů. Rozdíl ve výši 3.300.000,-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. 261/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 261/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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B. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020.
Předsedající předložil Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na roky 2019-2020. SVR je
pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční
plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
dalších
předpisů).
SVR
obsahuje
souhrnné
základní
údaje
o
příjmech
a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich
dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu
trvání závazku. Předsedající navrhuje zastupitelům předložený návrh SVR schválit a současně
předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 262/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019 - 2020.
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. 262/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 262/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
10. Zprávy předsedkyň výborů.
A. Zpráva předsedkyně Finančního výboru.
Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová přednesla zprávu výboru.
B. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru.
Předsedkyně Kontrolního výboru paní Bc. Jana Nová přednesla zprávu výboru.
Po přednesení zpráv předložil předsedající návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 263/17/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e
Kontrolního a Finančního výboru.

zprávy předsedkyn

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. 263/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 263/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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11. Projednání Smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování vodohospodářského
majetku pro veřejnou potřebu městyse Stádlec, jeho zařazení do výdajů RO č. 22/2017.
Předsedající seznámil zastupitele a občany s návrhem smlouvy mezi městyse Stádlec
a Jihočeským vodárenským svazem. Touto smlouvou poskytuje JVS nevratný finanční
příspěvek ve výši 415.000,-Kč na podporu investiční činnosti městyse Stádlec na úseku
zásobování pitnou vodou. Příspěvek je poskytován formou zálohy, kterou bude nutné
vyúčtovat. Po vyúčtování bude případný přeplatek vrácen zpět JVS a to do pěti let.
Přijatý příspěvek navrhuje předsedající zařadit do výdajů na úhradu zahradnických úprav ve
Stádlci a na úhradu vodoměrů v obci Staré Sedlo.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 264/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na financování vodohospodářského majetku pro veřejnou
potřebu městyse Stádlec;
II. zařazení přijaté částky od JVS ve výši 415.000,-Kč do výdajů na ZU 3745 „Péče o vzhled
obcí a veřejnou zeleň“ ve výši 400.000,-Kč a na ZU 2310 „Pitná voda“ ve výši 15.000,-Kč
RO č. 22/2017.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- občanka obce )٭chtěla vědět, která firma prováděla zahradnické úpravy ve Stádlci (na
hřbitově apod.).
- odpověděl předsedající: zahradnické úpravy prováděl pan Matoušek z Tábora.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 264/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 264/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
12. Výběr dodavatele
A. Výběr dodavatele na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Stádlec“.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že 22. listopadu 2017 proběhlo otevírání obálek
uchazečů s nabídkami na dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti MŠ Stádlec“. Na
základě vyhodnocení nabídek ze šesti uchazečů byla vybrána firma Právnická osoba)٭, s
nabízenou cenou 2.116.828,42 Kč bez DPH.
Tato firma splnila všechny požadované
podmínky stanovené ve vyhlášené výzvě.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 265/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e firmu Právnickou osobu)٭
jako dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti MŠ Stádlec“.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Doubek uvedl, že se jednalo o nejnižší cenovou nabídku.
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. 265/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 265/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Výběr dodavatele nákladního komunálního vozidla do 3,5t “.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že 22. listopadu 2017 proběhlo otevírání obálek
dodavatelů nákladního komunálního vozidla do 3,5 t. Do výzvy se přihlásilo celkem 5
zájemců, jeden nepodal úplnou nabídku a proto jeho nabídka nebyla hodnocena. Hodnoceny
byly celkem 4 nabídky. Na základě vyhodnocení nabídek byla vybrána firma Právnická
osoba )٭s nabízenou cenou 949.000,-Kč bez DPH. Tato firma splnila všechny požadované
podmínky stanovené ve vyhlášené výzvě.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 266/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e firmu Právnickou osobu)٭
jako dodavatele komunálního nákladního vozidla do 3,5 t.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Doubek uvedl, že se jednalo o nejnižší cenovou nabídku.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 266/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 266/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
13. Schválení jednacího řádu výboru.
Místostarosta a předseda Výboru pro dohled nad restaurací Ing. Pavel Doubek předložil
Jednací řád výboru. Jednací řád upravuje složení výboru, činnosti, přípravu, obsah jednání
a způsob usnášení výboru. Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 267/18/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Jednací řád Výboru pro
dohled nad restaurací.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Bc. Nová uvedla, že zastupitelé měli možnost se s JŘ seznámit už před projednáváním
tohoto bodu.
Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 267/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 267/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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14. Plán jednání zastupitelů v roce 2018.
Předsedající navrhl pracovní plán jednání zastupitelů v roce 2018 takto:
Pracovní jednání:
24.1.; 21.2.; 28.3.; 18.4.; 30.5.; 20.6.; 12.9.
Zasedání zastupitelstva:
28.2.; 25.4.; 27.6.; 26.9.
Předsedající současně předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 268/18/2017: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e pracovní plán zastupitelstva na rok 2018;
II. u k l á d á členům zastupitelstva účast na jednáních dle schváleného plánu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení:
Usnesení č. 268/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 268/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
15. Určení funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající informoval o novém nařízení vlády č. 318/2017Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, které od 1. 1. 2018 upravuje odměny členům
zastupitelstev ÚSC. Dnem 31. 12. 2017 pozbývá platnosti současné NV
č. 37/2003 Sb. V souvislosti s touto legislativní změnou je obcím doporučováno opět
rozhodnout o funkci, kterou budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění a také rozhodnout o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
A. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určilo funkci starosty, jako funkci, kterou ve smyslu § 71 zákona o obcích bude zvolený člen
zastupitelstva obce vykonávat jako uvolněný.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 269/18/2017: Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích u r č u j e funkci starosty, kterou bude zvolený člen zastupitelstva vykonávat jako
uvolněný (ve smyslu § 71 zákona o obcích).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování
o návrhu usnesení:
Usnesení č. 269/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Jiří Süsmilich
pro
Miluše Némethová
pro
Roman Buchcar
omluven

Ing. Pavel Doubek
Bc. Jana Nová
Eva Švadlenová
Ing. Petr Fuka
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pro
pro
pro
pro

Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 269/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
B. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.
2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č. 318/2017 Sb., poskytována měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva počínaje dnem
1. ledna 2018 takto:
místostarosta:
22.134,- Kč,
předseda výboru:
2.459,- Kč,
člen výboru:
2.049,- Kč,
člen zastupitelstva:
1.230,- Kč.
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 270/18/2017: Zastupitelstvo v souladu s § 72odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a NV č. 318/2017 Sb., s t a n o v u j e dnem 1. ledna 2018 poskytování
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta:
22.134,- Kč,
předseda výboru:
2.459,- Kč,
člen výboru:
2.049,- Kč,
člen zastupitelstva:
1.230,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Doubek navrhl, aby u funkce místostarosty byla zachována dosavadní výše odměny a
to 10.000,-Kč. Zmínit skutečnost, že odměna není pro něho tou jedinou motivací pro práci
v zastupitelstvu.
- Ing. Kelich uvedl, že společně se všemi zastupiteli, a s některými jako právě
s místostarostou vedeme městys Stádlec už sedmým rokem, neseme všichni odpovědnost za
složitá rozhodování, pokud by legislativa umožňovala přiznat vyšší odměnu za výkon funkce
místostarosty, v tomto případě by ji neváhal navrhovat, protože tato odměna je naprosto
adekvátní za práci místostarosty v tomto zastupitelstvu. Tento názor sdílí i ostatní členové
zastupitelstva.
- pan Süsmilich potvrdil výše uvedené.
- občanka obce )٭poznamenala, že vždy je možnost poukázat odměnu na charitativní účely.
- občanka obce )٭chtěla vědět o kolik % se v porovnání s dosavadními odměnami zvyšují
odměny zastupitelů, případně jaké částky jim byly vypláceny doposud.
Odpověděl předsedající: procentuální nárůst odměn nemám k dispozici, odkázal na
usnesení z ustavujícího zastupitelstva (dohledatelné na http://www.stadlec.eu/zapisy-zjednani-zastupitelstva) kde jsou současné jednotlivé odměny členů zastupitelstva uvedeny a ty
si může porovnat s těmi navrhovanými.
Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Usnesení č. 270/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
zdržel se
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
7 - pro; 0 - proti; 1 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 270/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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16. Oprava místní komunikace Na Papírnu v k.ú. Křída.
Na městys Stádlec se dne 18. července 2017 obrátila majitelka chaty na katastru obce
Dobronice občanka )٭s požadavkem na opravu místní komunikace „Na Papírnu“. Uvedla,
že komunikace je ve velmi špatném stavu, neumožňuje jízdu na kole, nutné přejíždět do
protisměrného pruhu, hloubka výtluků je až 15 cm, hrozí reálné nebezpečí velmi vážných
úrazů až úmrtí. Podle jejího názoru městys Stádlec dlouhodobě zanedbává údržbu této
komunikace a žádala okamžité zjednání nápravy.
Předsedající v této souvislosti uvedl, že se městys Stádlec ke komunikaci hlásí, předmětná
komunikace je v pasportu místních komunikací městyse Stádlec vedena jako komunikace
obslužná – místní komunikace III. třídy, je průběžně dle možností udržována
provozuschopnou. Poslední větší oprava výtluků byla provedena v červnu 2015, kdy
společnost Služby města Milevska provedla vyspravení výtluků. Spotřebováno bylo 9,5 t
balené živice. Dalších zhruba 3t živice objednala a hradila obec Dobronice. Před letošní
zimou byly provedeny další opravy výtluků a to opět firmou Služby města Milevska v objemu
2 t balené živice a firmou KAVAS-W v objemu 2t asfaltobetonu. Nutno si uvědomit, že tuna
balené živice je cca 1m³, což není mnoho. Proto se může jevit, že se sice opravuje, ale není to
nikde vidět.
Předsedající dále uvedl, že je nutné vyhodnotit všechny místní komunikace dle pasportu
komunikací, stanovit pořadí oprav, termíny a podle tohoto plánu postupně komunikace
opravovat. Městys Stádlec nemá v majetku pouze cestu Na Papírnu, ale jsou MK ve Starém
Sedle, Na Sádkách, do chatových oblastí u řeky Lužnice, po kterých se pohybují naši občané,
a které jsou v daleko horším stavu než cesta Na Papírnu. Je nutno postupovat v opravách
komunikací systematicky a nepodléhat manipulacím jednotlivých občanů. Každý uživatel
cesty je dle platné legislativy povinen přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky a nemůže si
nárokovat jízdu po bezvadném, dokonalém povrchu. Cesta Na Papírnu je jedna z nejlepších
místních komunikací vedoucí do chatové osady, přesto je ze strany chatařů vyvíjen neustálý
tlak na její opravy.
Předsedající seznámil z rozpočtovými náklady na komplexní opravu uvedené komunikace, jež
by spočívala v položení nového asfaltového povrchu v celé délce komunikace, které činí 6,5
mil. bez DPH. Už jen z tohoto údaje je zřejmé, že se nejedná o jednoduchou a levnou
záležitost a je otázka, na jakém místě priorit vedení městyse Stádlec se tato komunikace bude
nalézat. Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 271/18/2017: Zastupitelstvo:
I. p r o j e d n a l o podnět občanky)٭. Její požadavek b e r e n a v ě d o m í ;
II. u k l á d á zpracovat do 30.4.2018 přehled místních komunikací s popisem jejich stavu
(povrch, parametry, apod.), využívání, důležitosti, případně dalších parametrů a zpracovaný
přehled zveřejnit v době květen – červen 2018 na webových stránkách k veřejné diskuzi;
III. u k l á d á předložit nejpozději do 30.6.2018 k projednání zastupitelstvu zpracovaný
přehled se zapracovanými připomínkami občanů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se o slovo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
usnesení:
Usnesení č. 271/18/2017
Ing. Milan Kelich
pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Jiří Süsmilich
pro
Bc. Jana Nová
pro
Miluše Némethová
pro
Eva Švadlenová
pro
Roman Buchcar
omluven
Ing. Petr Fuka
pro
Patrik Andráš
pro
8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 271/18/2017 bylo schváleno v navrženém znění.
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17. 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 6. 10. 2017 Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 15/2017 – spočívající v příjmu
a zařazení do výdajů neinvestiční dotace z KÚ na volby PS P ČR,
- dne 10. 10.2017 RO č. 16/2017 spočívající v přesunu prostředků na pokrytí nákladů na
služby sběrného dvora a svoz SKO,
- dne 1. 11.2017 RO č. 17/2017 spočívající v přesunu mezi položkami,
- dne 14. 11.2017 RO č. 18/2017 spočívající v přijetí plnění za škodu na hřišti a její zařazení
do výdajů,
- dne 20. 11. 2017 RO č. 19/2017 spočívající v přijetí přeplatků za energie a jejich zařazení do
výdajů,
- dne 27. 11. 2017 RO č. 20/2017 spočívající v přesunu mezi ZU ve výši 154.600,- dne 30. 11. 2017 RO č. 21/2017 spočívající v přijetí plnění za škodu ve spol. místnosti ve
Starém Sedle a jeho zařazení do výdajů.
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni
b) dne 23. 10. 2017 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření městyse Stádlec. Přezkoumané
období bylo od 1.1. do 30.9.2017 s výsledkem „nebyly zjištěny nedostatky“.
c) dne 14. 11. 2017 proběhla kontrola Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Předmětem
kontroly bylo riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobku na trh.
Dne 16. 11. 2017 proběhla kontrola z České pošty, s.p. na přepážku Pošta Partner a dne
28. 11. 2017 proběhla kontrola na matriční úřad. Žádná z kontrol nezjistila závažná
pochybeni.
d) 29. 11. 2017 proběhlo první jednání s projektantem v rámci společného projektu městyse
Stádlec a SÚS JčK na opravu silnice III/1228 včetně úpravy křižovatky. Byly zjištěny
nepříznivé vlastnické vztahy, které je nutno řešit s majiteli, a to jak s Jednotou Tábor tak
s Dutch Farmou Cítov.
e) ve Stádlci se výrazným způsobem zvýšil výskyt psích exkrementů. Předsedající vyzval
všechny majitele psů, kteří je venčí v obci, aby se chovali ohleduplně k okolí a po svých
psech výkaly uklízeli.
f) pozvánka na středu 13.12. do Stádlecké restaurace na Vánoční koncert a akci „Česko zpívá
koledy“.
Předsedající dal možnost
a přítomným občanům:

vyjádřit

své

stanovisko

členům

zastupitelstva

- občanka obce )٭k informaci starosty ohledně psích výkalů uvedla, že jsou i slušní majitelé
psů, kteří jsou ohleduplní a nenechají za sebou nepořádek, problém je s těmi neslušnými, kteří
nejsou ochotni po svém psu uklidit, upozornila na nutnost doplňování papírových sáčků ve
stojanu na náměstí, které občas nejsou doplněny.
Nikdo další stanovisko nesdělil, zastupitelstvo b e r e informace starosty na vědomí.
Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním
přítomným za účast, popřál klidné prožití Vánočních svátků a hodně sil do práce v příštím
roce.

Zasedání bylo ukončeno: 6. 12. 2017 v 19:00 hodin.
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Zapisovatelka:

Hana SÜSMILICHOVÁ

Ověřovatelky:

Miluše NÉMETHOVÁ, v.r. -

dne:

Eva ŠVADLENOVÁ , v.r.

dne: 11. 12. 2017

Starosta:

Ing. Milan KELICH, v.r.

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 12. 2017

-

dne:

8. 12. 2017

8. 12. 2017

L.S.

Poznámka:
 )٭v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jsou
osobní údaje fyzických a právnických osob, které nedaly souhlas se zveřejněním jejich
osobních údajů v zápise, anonymizovány.
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