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Zápis č. 4/2019
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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 umožňujícím dálkový přístup na stránce
http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
Předsedající upozornil na legislativu, zejména na § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, který stanovuje náležitosti pořizovaného zápisu (zákon mj.
stanovuje uvést průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení – nikoli průběh diskuze). Dále
upozornil na Jednací řád zastupitelstva, který upravuje průběh zasedání. Zvláště upozornil na
skutečnost, že občané mají právo vyjádřit se ke každému projednávanému bodu. Jejich
povinností je hovořit věcně. Hovoří-li občan o záležitostech, které nejsou předmětem daného
bodu jednání, připomínka se nebere v úvahu. Dále upozornil na způsob udílení slova

občanům, pokud se chtějí k projednávanému bodu vyjádřit. Předsedající udělí slovo tak, že
jmenovitě vyzývá k přednesení stanovisek, názorů či připomínek. Přičemž četnost i doba, po
kterou se občan může k projednávané věci vyjádřit je omezená na 2x 5 minut. Připomínky
přednesené v rozporu s Jednacím řádem nebudou brány v úvahu.
Jmenoval:
- zapisovatelku: pí. Mgr. Alenu KRŠKOVOU;
- ověřovatele zápisu: p. Jiřího SÜSMILICHA a pí. Evu ŠVADLENOVOU.
2. Schválení programu.
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 4. zasedání
zastupitelstva (viz. Návrh programu).
Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda
navrhují předložený program doplnit či změnit. Poté dal množnost přítomným občanům
vyjádřit se k projednávanému boduNikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 46/4/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 4. zasedání
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 46/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 46/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
3.1. Podněty občanů podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním
zastupitelstva.
Žádný podnět nebyl podán.
3.2. Podněty předložené ústně přítomnými občany.
Předsedající uvedl, že na minulém 3. zasedání zastupitelstva byly p. mmmmm )٭položeny
dotazy, které nebyly jednoznačně odpovězeny. Proto na dotazy odpoví v tomto bodu. Pan
mmmmm )٭se ptal:
1) na čí popud se realizují KoPÚ, zda o ně požádal nějaký vlastník zemědělské půdy;
2) jaká je vize KoPÚ v jednotlivých katastrech;
3) jak bude probíhat eliminace hrozeb rozmarů počasí, konkrétně voda, vítr, sucho.
Ad 1) Tato otázka byla mmmmm )٭z větší míry zodpovězena již na minulém zasedání.
Předsedající doplnil, že městys Stádlec je také vlastník a vadí mu, že jeho pozemky nejsou
zpřístupněné, že ne všechny jsou zahrnuty v nájemních smlouvách a že je znemožňováno
využívání jeho infrastruktury (cest) občanům. Dále je městys Stádlec povinen spravovat
území ve svém působnosti a KoPÚ jsou jedinou z možností, jak vrátit do naší krajiny
stromořadí, aleje, remízy a jiné objekty, které byly odstraňovány, aniž by to stálo obecní
pokladnu jedinou korunu. Vše je financováno ze státního rozpočtu a zdrojů EU.
Ad 2) Každý katastr se bude posuzovat a vyhodnocovat samostatně a pro každý katastr
bude navržen plán společných opatření, pokud budou nutná. Tomuto předchází podrobný
průzkum terénu. Společné opatření zahrnuje soubor staveb (protierozních, protipovodňových)
a zpřístupňování pozemků. Součástí vyhodnocení podkladů je vyhodnocení podmínek
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a stanovisek orgánů státní správy, katastrálního úřadu, správců a vlastníků. Výsledkem
průzkumu je nejen komplexní zhodnocení řešeného území, ale také naznačení směrů k řešení
problémů, které byly průzkumem definovány. Bez vyhodnocení a posouzení daného katastru
nelze, bohužel, na tuto otázku konkrétně odpovědět.
Ad 3) KoPÚ mají možnost eliminovat uvedené hrozby hned několika způsoby. Jde např.
o technické prvky jako jsou meze, zatravněné příkopy a průlehy, nádrže (buď s vodou nebo
suché), mokřady. Toto jsou opatření proti vodě i suchu. Proti větru se používá plošná nebo
liniová výsadba zeleně, aleje, stromořadí (větrolamy). Pro jejich umístění se vyhodnocuje
dané území (viz. Ad 2) a využívají se i např. odtokové mapy, které předal pan mmmmm)٭.
Na facebooku městyse Stádlec sdílena stránka pozemkových úprav s fotografiemi realizací.
Předsedající dále uvedl, že v ČR probíhají KoPÚ již 25 let, provedly se téměř na 1/3
zemědělské půdy, není to nic nového nebo objevného, co by si vymyslelo naše zastupitelstvo.
Naopak se snažíme o to, abychom opět nezůstali raritou a nestali se ostrůvkem mezi katastry,
ve kterých KoPÚ proběhly, probíhají nebo brzy začnou (Rataje, Malšice). Vyzval vedení ZD
Opařany aby se připojilo k tomuto vizionářskému projektu, aby se spolupodílelo na utváření
krajiny, ve které společně žijeme.
Podrobné
informace
o
provádění
KoPÚ
lze
získat
na
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/archiv/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/co-jsoupozemkove-upravy/komplexni-pozemkova-uprava-a-jeji-cile.html a to včetně fotografické
dokumentace již zrealizovaných společných opatření.
- předseda ZD Opařany pan Bc. Procházka vyjádřil stanovisko, že družstvo v této chvíli
zastává neutrální stanovisko ke KoPÚ a to proto, že nezná konkrétní dopady a detaily KoPÚ.
KoPÚ jsou doposud představovány v obecné rovině; současně pan předseda požádal o pacht
částí pozemků (vedených v KN jako cesty), které jsou zemědělsky obdělávané. Požádal
zastupitelstvo, aby na některém z příštích zasedání jeho žádost projednalo; dále objasnil stav
některých cest (za Hospodářem cesta městyse Stádlec, pak obce Opařany a dále nepokračuje,
ve Starém Sedla za č.p. 50 – tato cesta je v nájmu ZD);
- Ing. Pavel Doubek navrhl společné jednání zástupců ZD, městyse a SPÚ ještě před
zahájením KoPÚ;
- pan mmmmm)٭. vznesl dotaz, proč někomu vadí komplexní pozemkové úpravy, co proti
nim mají? Z médií a zkušeností ostatních obcí (Rataje) má dojem, že je to ku prospěchu
a vlastníci jsou spokojeni;
- předsedající uvedl, že zatím nevíme, zda je někdo proti nebo ne, protože doposud se jen
bavíme o tom, co nám KoPÚ nabízí, jaký je jejich smysl a účel. Doposud nebyli vlastnící
osloveni a proto ani není žádná informace o tom, co konkrétnímu vlastníkovi vadí, nebo proč
je proti.
- mmmmm )٭podal podnět na realizaci čističky odpadních vod pro obec Křída v oblasti volné
výustě, která je na pozemku městyse Stádlec za obcí Křída (pozemek KN 119/1 k.ú. Křída).
4. Majetkové záležitosti.
4.1. Prodej pozemku KN parc. číslo 863/9 v k.ú. Slavňovice.
Geometrickým plánem č. pl. 262-2/2019 vyhotoveným a ověřeným úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 22. 02. 2019 a odsouhlaseným
příslušným katastrálním úřadem pro JčK, KP Tábor dne 27. 02. 2019 došlo k rozdělení
pozemku p.č. 863/1 - ostatní plocha/neplodná půda, která je zapsaná na LV 10001, pro obec
Stádlec, k. ú. Slavňovice, čímž vznikl pozemek p.č. 863/9 – ostatní plocha/neplodná půda,
o výměře 156 m², v k.ú. Slavňovice, obec Stádlec. S rozdělením pozemku dle uvedeného
Geometrického plánu vyslovil souhlas příslušný Stavební úřad při Městském úřadu v Táboře
dne 03.04.2019. Záměr prodat nově vzniklý pozemek p.č. 863/9 – ostatní plocha/neplodná
půda, o výměře 156 m², v k.ú. Slavňovice byl vyvěšen na úřední desce Úřadu městyse Stádlec
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a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce městyse v oddíle Elektronická
úřední deska v době od 26.03. 2019 do 24.04. 2019. Sjednává cena ve výši 100,-Kč za 1m², je
v daném místě a čase obvyklá.
O koupi pozemku požádali manželé mmmmm)٭.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 47/4/2019: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku KN parc. č. 863/9 – ostatní plocha/neplodná půda,
o výměře 156 m², v k.ú. Slavňovice, obec Stádlec, vyděleného Geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. pl. 262-2/2019, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
Ing. Liborem Knížetem dne 22.02.2019 a odsouhlaseným katastrálním úřadem pro JčK, KP
Tábor dne 27.02.2019 (dále jen „Geometrický plán“), z pozemkové parcely katastru
nemovitostí p. č. 863/1 - ostatní plocha/neplodná půda, která je zapsaná na LV 10001, pro
obec Stádlec,
k.
ú.
Slavňovice do
SJM paní
Michaele
mmmmm)٭
a panu mmmmm)٭, oba bytem: mmmmm)٭, za prodejní cenu 15.600,-Kč. Správní poplatek
ve výši 1.000,-Kč při podání návrhu na vklad do KN nehradí městys Stádlec.
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 další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 47/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 47/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

4.2. Pacht pozemku KN parc. číslo 246/62 v k.ú. Stádlec.
Městys Stádlec zveřejnil záměr č. 2/2019 na pacht níže uvedeného pozemku. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce
městyse v oddíle Elektronická úřední deska v době od 26.03.2019 do 24.04.2019.
katastrální území
Stádlec

parc. číslo KN
246/62

výměra m²
1959

Uvedený pozemek je zemědělsky využíván ZD Opařany, které má zájem o jeho
propachtování, výpovědní doba pachtu je 1 rok a nabízené pachtovné za 1m²
propachtovaného pozemku ke dni uzavření smlouvy činí částku 0,19 Kč/m² tj. 1.900,- Kč/ha
což činí roční pachtovné ve výši 372,-Kč.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 48/4/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e pacht pozemku parc. číslo
246/62 o výměře 1959m² ZD Opařany, sídlo: Stádlec 66, 391 62, IČ: 00114855 od 1.5.2019
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za roční pachtovné ve výši 372,-Kč ke dni
uzavření smlouvy. Pachtovné za rok 2019 náleží v alikvotní výši.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 48/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 48/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

4.3. Pronájem pozemku – hřiště, parc. číslo KN 469/1.
Paní mmmmm )٭požádala o pronájem hřiště (parc. číslo KN 469/1 v k.ú. Stádlec) po dobu
konání akce PAŠAFEST 2019, který se koná v termínu 09.–10.08. 2019. Z důvodu přípravy
areálu pro řádné zabezpečení akce žádá o pronájem fotbalového hřiště na dobu od 05.08. do
18.08. 2019 (celkem 14 dnů). Po ukončení akce bude vystaven doklad, na základě kterého
bude uhrazeno nájemné.
V souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, není nutné
zveřejňovat záměr na tuto majetkovou dispozici, protože jde o pronájem na dobu kratší než 30
dnů.
Předsedající navrhuje nájemné 10,-Kč /den pronájmu. Současně navrhl přijetí usnesení
v tomto znění:
Návrh usnesení č. 49/4/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e pronájem hřiště parc. číslo KN
469/1 v k.ú. Stádlec na dobu do 05.08. do 18.08.2019 paní mmmmm )٭za nájemné ve výši
10,-Kč/za jeden byť i započatý den.
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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 49/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 49/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

4.4. Veřejné výběrové řízení na koupi lesních pozemků p.č. 873/2 a p.č. 879/5 v k.ú. Řepeč.
Předsedající oznámil, že městys Stádlec byl informován o skutečnosti, že Vojenské lesy
a statky vyhlásily dne 12.4.2019 veřejné výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu.
Předmětem VVŘ jsou lesní pozemky p.č. 873/2 a p.č. 879/5 v k.ú. Řepeč, okres Tábor.
Požadovaná cena je 921 560,- Kč.
Předsedající uvedl, že jde o nepříliš kvalitní lesní pozemek. Dále je mimo území městyse
Stádlec. Uvedl také, že není posláním obce hromadit majetek, zvláště mimo své katastrální
území, ze kterého pak musí platit daň z nemovitých věcí. Navrhl přijetí usnesení v tomto
znění:
Návrh usnesení č. 50/4/2019: Zastupitelstvo r o z h o d l o , že se městys Stádlec nezúčastní
Veřejného výběrového řízení na koupi lesních pozemků p.č. 873/2 a p.č. 879/5 v k.ú. Řepeč
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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 50/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 50/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

5. Výběr zhotovitele projektové dokumentace (stupeň územní rozhodnutí) akce „ZTV Obytná zóna Stádlec“.
Předsedající oslovil několik firem se žádostí o předložení cenových nabídek na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení a jeho vyřízení na akci „ZTV - Obytná zóna
Stádlec“. Své nabídky předložili:
1) Jiří Pěknic Graphic PRO s.r.o nabídla cenu 157.000,-Kč,
2) Stavebně ekonomická kancelář Milan Holý, Ing. Daniela Holá nabízí cenu 188.000,-Kč.
Ceny jsou uváděny bez DPH.
Oslovena byla i společnost S-PROJEKT, inženýrská kancelář Tábor. Ta však s odvoláním
na naplněnou kapacitu specialisty na dopravní stavby nemohla zaslat ucelenou nabídku.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách městyse Stádlec lze zadat zakázku přímo, protože vybraná firma již realizovala
prováděcí studii, jde o navazující stupeň projektové dokumentace. V případě společnosti
Graphic PRO s.r.o se jedná o prověřeného dodavatele.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 51/4/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zadání zakázky na zpracování
dokumentace pro územní řízení a jeho vyřízení na akci „ZTV - Obytná zóna Stádlec“
společnosti Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, Tábor, IČO 281 25 657 za nabídkovou cenu
157 000,-Kč (bez 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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 51/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 51/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

6. Volba člena výboru.
Předseda Výboru pro dohled nad restaurací Ing. Pavel Doubek podal návrh na doplnění jím
vedeného výboru o paní Janu Andrášovou.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 52/4/2019: Zastupitelstvo
restaurací paní Janu Andrášovou.
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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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 52/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 52/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

7. Úprava vyplácení finančních darů žákům ZŠ.
Předsedající navrhl zrušení vyplácení finančních darů žákům 2. až 5. ročníku základní školy.
Nově by byla vyplácena podpora pouze u žáků, kteří nastoupí do první třídy. Uvedl, že
nejvyšší náklady na vybavení žáků jsou právě při jeho nástupu do první třídy. Dále uvedl, že
v době schválení stávající podpory žákům, byl počet žáků ve škole velice nízký.
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 53/4/2019: Zastupitelstvo r u š í vyplácení finančních darů žákům
základní školy uvedených pod písmenem e) přijatého usnesení č. 122/9 přijatého na
9. zasedání zastupitelstva (volební období 2010-2014) konaného dne 07.12.2011 počínaje
školním rokem 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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 53/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 53/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

8. Výběr dodavatele na akci „Stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo – rekonstrukce
komunikace“.
Předsedající oznámil, že byla vyhlášena výzva na realizaci akce „Stavba propojení v k.ú.
Staré Sedlo – rekonstrukce komunikace“. V souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách městyse Stádlec předkládá zastupitelstvu vyhodnocení uchazečů
s doporučením pro výběr příslušného dodavatele. Vyhodnocení uchazečů je přílohou
č. 1 tohoto zápisu. Doporučena k výběru je společnost Vialit Soběslav, s r o s nabídkovou
cenou 708 313,43 Kč (vč. DPH).
Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 54/4/2019: Zastupitelstvo s c h v a l u j e zadání zakázky „Stavba
propojení v k.ú. Staré Sedlo – rekonstrukce komunikace“ společnosti Vialit Soběslav s.r.o.,
Na Švadlačkách 478/II, IČO 145 04 456 za nabídkovou cenu 708 313,43 Kč.
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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 54/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 54/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

9. Poskytnutí peněžitého daru TJ Sokol Stádlec.
Předsedající předložil žádost zástupce TJ Sokol Stádlec, který požaduje zaslání finanční
částky formou daru ve výši 49.000,-Kč. Tyto peníze jsou rozpočtem městyse na rok 2019
vyčleněny na nákup materiálu a služeb spojené se sportem.
Žadatel uvádí, že na nákup materiálu a úhradu některých služeb požádala TJ Sokol Stádlec
o dotace Jihočeský kraj a MŠMT ČR. Doposud obdržela TJ Sokol Stádlec dotaci ve výši
45.000,-Kč se spoluúčastí 12.000,-Kč. O další dotaci z MŠMT ČR nebylo dosud rozhodnuto.
Žadatel uvádí, pokud by nákup materiálu a úhrada dalších služeb byla cestou městyse Stádlec,
při obdržení dotace by neměla TJ Sokol Stádlec možnost prokázat účast v daném dotačním
projektu. Případný finanční dar by byl využit na sportovní činnost dětí.
Předsedající uvedl, že jsou-li v rozpočtu vyhrazeny prostředky k nějakému účelu, neznamená
to, že nemohou být ušetřeny nebo použity k účelu jinému. Uvedl, že v průběhu roku je nutné
hradit i výdaje, se kterými se nepočítalo. Proto nesouhlasí s požadovanou výší daru. Navrhuje,
aby dar byl ve výši spoluúčasti v přiděleném dotačním titulu. Tím je v současné době jen
dotace z JčK, kde spoluúčast je ve výši 12.000,-Kč. Bude-li rozhodnuto o přidělení další
dotace, může si TJ Sokol Stádlec opět požádat o dar pro pokrytí povinné spoluúčasti.
Předsedající uvedl, že TJ Sokol Stádlec obdržel v roce 2019 peněžitý dar ve výši 17.000,-Kč
na pokrytí nákladů spojených s činností a provozem klubu.
Navrhuje v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 55/4/2019: Zastupitelstvo v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, s c h v a l u j e poskytnutí peněžitého daru ve
výši 12.000,-Kč TJ Sokol Stádlec.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- pan mmmmm )٭uvedl, že se v TJ Sokol věnují dětem, podporují nejen jejich sportovní
rozvoj, ale i uplatnění v kolektivu jiných sportovních oddílů, vytváří podmínky pro jejich
sebedůvěru, motivují je ke sportu a to je nákladné, proto žádají o finanční podporu;
- paní Dita Jírovcová uvedla, že sportovci nejsou jedinou institucí v obci, která se věnuje
práci s dětmi a podpora obce se musí rozdělit i mezi ostatní spolky;
- pan Roman Buchcar pochválil činnost TJ Sokol Stádlec, upozornil, že v oddílu jsou i děti
z jiných obcí a vznesl dotaz, zda byly i tyto obce požádány o finanční podporu?
- pan mmmmm )٭uvedl, že i ostatní obce finančně podporují práci TJ Sokol s dětmi (obec
Řepeč a obec Opařany).
- předsedající také ocenil přínos TJ Sokol Stádlec, vybídl k zapojení zástupců sportovců do
fungujících výborů (např. do Výboru pro kulturu), což by vedlo k lepší vzájemné koordinaci
a informovanosti o potřebách a požadavcích ze strany sportovců.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 55/4/2019:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 55/4/2019 bylo schváleno v navrženém znění.

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

10. Informace starosty.
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta:
- RO č. 3/2019 – obdržení příspěvku z PGRLF ve výši 14.850,-Kč a jeho zařazení do výdajů
na ZU 6171 a 64XX.
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni.
b) městys Stádlec uspěl se žádostí o dotace, jejich poskytovatelem je Jihočeský kraj a to
v těchto titulech:
- POV 2019 – památník obětem holocaustu, poskytnutá dotace 240.000,-Kč;
- opravy místních komunikací – stavby propojení ve Starém Sedle, poskytnutá dotace
386.156,-Kč;
- Kulturní dědictví, opatření č. 1 - nemovité kulturní památky – oprava sochy sv. Floriána –
40.000,-Kč.
c) byla poptána firma na vyřízení územního souhlasu pro umístění dětského hřiště. S realizací
hřiště bude počítáno v rozpočtu na rok 2020. Žádám rodiče s dětmi, kteří budou hřiště
využívat, ke sdělení návrhů, jaké prvky by uvítali.
d) z iniciativy místostarosty obce Lnáře Mgr. Červenky projednalo a schválilo zastupitelstvo
obce Lnáře příspěvek na renovaci náhrobního kříže P. Viktora Michky (pohřben na hřbitově
ve Stádlci) výši 10.000,- Kč. Matice sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku přispěje na tuto akci
částkou 1.000,- Kč. Městys Stádlec současně zrenovuje náhrobek místního kněze Jana
Podlahy, který je pohřben v sousedství V. Michky.
e) poděkování Ing. Doubkovi, E. Švadlenové a S. Capouchové, že se zúčastnili konference
o KoPÚ.
Předsedající dal možnost
a přítomným občanům.

vyjádřit

své

stanovisko

členům

zastupitelstva

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu,
zastupitelstvo b e r e informace starosty na vědomí.
Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním
přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno: 24. 04. 2019 v 19:04 hodin.
Zapisovatelka:

Mgr. Alena KRŠKOVÁ

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 04. 2019

Ověřovatelé:

Jiří SÜSMILICH, ml, v.r.

-

dne: 29.04. 2019

Eva ŠVADLENOVÁ, v.r

-

dne: 29.04. 2019

Ing. Milan KELICH, v.r.

-

dne: 29.04. 2019

Starosta:

L. S.
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Přílohy zápisu:
č. 1 - Vyhodnocení uchazečů akce „Stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo – rekonstrukce
komunikace“.

Poznámka:
 )٭S odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, byly uvedené osobní údaje anonymizovány.
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Příloha č. 1 k zápisu 4/2019

Městys Stádlec
Stádlec čp. 150, 39162
IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf

Vyhodnocení uchazečů akce „Stavba propojení v k.ú. Staré Sedlo
– rekonstrukce komunikace“.
Název uchazeče

IČO

Datum podání

Cena bez DPH

Cena s DPH

Vialit Soběslav s.r.o.,
Na Švadlačkách 478/II

14504456

19.4.2018
14:15 - kurýr

585 383,- Kč

708 313,43 Kč

STRABAG Na Bělidle 60838744
198/21, 150 00 Praha

23.4.2018
09:45 - kurýr

586 623,38 Kč

709 814,29 Kč

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabízená cena, nejvhodnější uchazeč je firma Vialit
Soběslav s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, IČO: 14504456.
Ve Stádlci dne 23. dubna 2019

Ing. Milan Kelich, v.r., starosta
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