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Zápis č. 6 

 
Ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) 

konaného dne 8.6. 2011 v 16.30 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Stádlec čp.150 
 

Přítomni: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek, Jiří Süsmilich, Miluše Némethová, Eva 
Švadlenová, Bc. Jana Nová, Jiří Štamberk 
 
Omluveni: 0 
 
Neomluveni: 0 
 
Program: - jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

- schválení programu 
- projednání zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy  
- projednání odkupu zázemí Sokola Stádlec do vlastnictví městyse 
- projednání záměru městyse č.  5/2011 
- projednání koupě pozemku 
- projednání názvů ulic ve Stádlci 
- projednání místní úpravy provozu ve Stádlci a Starém Sedle 
- přijetí daru od Pozemkového fondu ČR 
- projednání nabídky zpracovaných projektových dokumentací a cenové      
   nabídky na ukazatele rychlosti 
- projednání pasportu místních komunikací 
- projednání daru pro SDH Stádlec 
- projednání přeložky zařízení distribuční soustavy 
- projednání oslavy k výročí založení městyse Stádlec 
- projednání finančního příspěvku na rekonstrukci domu čp. 22 
- projednání rozpočtového opatření 
- projednání Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů    
   mezi městysem Stádlec a EKO-KOM, a.s. a EKO-PF, s.r.o. 
- prodloužení veřejného osvětlení (před čp. 171) 
- informace starosty 

 
 
Zasedání zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich (dále předsedající) a po přivítání 

přítomných konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.  

Jmenoval zapisovatele: předsedajícího 

Jmenoval  ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Doubek, Eva Švadlenová 

 
 
1) Hlasování o programu.  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 
Program viz. výše byl přijat. 
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2) Zastupitelstvo v souladu se svým usnesením č. 48/4 projednalo předloženou Zřizovací 
listinu nově zřizovaného subjektu Základní škola a mateřská škola Stádlec. Termín nově 
zřizovaného subjektu je navržen k 1.9.2012. Tímto dnem by zanikly současné organizace 
Základní škola Stádlec a Mateřská škola Stádlec, jejichž Zřizovací listiny by byly zrušeny. 
Jejich majetek by byl vyjmut z jejich dosavadní správy a předán k hospodaření novému 
subjektu. 
 
 
Usnesení č. 81/6 - zastupitelstvo schvaluje: 

a) splynutí příspěvkových organizací zřízených městysem Stádlec a to: Základní 
škola Stádlec, Stádlec 128, příspěvková organizace, IČO: 70982805 a Mateřská 
škola Stádlec, Stádlec 67 příspěvková organizace IČO: 70982791 s účinností  od 
1.9.2012 

b) zánik příspěvkových organizací zřízených městysem Stádlec a to: Základní škola 
Stádlec, Stádlec 128, příspěvková organizace, IČO: 70982805 a Mateřská škola 
Stádlec, Stádlec 67 příspěvková organizace IČO: 70982791 bez likvidace a to ke 
dni 1.9.2012 

c) zřízení nové příspěvkové organizace městyse Stádlec s názvem: Základní škola  
a mateřská škola Stádlec, Stádlec 128,  IČ: (bude přiděleno ČSÚ po schválení 
ZL), ke dni 1.9.2012 na dobu neurčitou. Na nově zřízenou příspěvkovou 
organizaci Základní škola a mateřská škola Stádlec, Stádlec 128, IČ: .... přecházejí 
k datu jejího vzniku veškerá práva a závazky splývajících příspěvkových 
organizací uvedených v bodě a) tohoto usnesení.   

d) vyjmutí  majetku zanikajících příspěvkových organizací uvedených v bodě b) 
tohoto usnesení z jejich dosavadní správy a předání tohoto majetku k hospodaření 
nově zřízené příspěvkové organizace uvedené v bodě c) tohoto usnesení od 
1.9.2012 

e) zrušení zřizovacích listin zanikajících příspěvkových organizací uvedených 
v bodě b) tohoto usnesení evidovaných pod čj. 348/2002 a 349/2002 ze dne 
12.9.2002. 

f) schvaluje novou zřizovací listinu Základní školy a mateřská školy Stádlec 
 
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit a vyhlásit konkurzní řízení na pozici 
ředitele/ředitelky nově zřizované organizace s termínem jmenování k 1.9.2012. 
 
 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 81/6 bylo schváleno. 
 
 
3) Starosta informoval o jednání ze zástupcem majitele Gerimo, s.r.o. Na tomto jednání byly 
ze strany zástupce vlastníka lesa, na jehož území je bez jakéhokoli povolení postaveno 
zázemí Sokola Stádlec navrženy následující možnosti: 
1. návrh: směnit lesní díl 3A (p.č. 425/1) o velikosti 10,18 ha se zázemím, který vlastní 
firma Gerimo za jiný lesní díl, který vlastní městys Stádlec a sousedí s lesem spol. Gerimo, 
s.r.o. 
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2. návrh: spol. Gerimo, s.r.o. odprodá část svého lesního pozemku, na kterém se stavba 
nachází městysi Stádlec. 
 

Návrh společnost Gerimo, s.r.o. je, že  za svůj pozemek 3A (p.č. 425/1) o velikosti 
10,18 ha požaduje směnu za lesní díly 12A o velikosti 8,72 ha a 13A  o velikosti 5,83 ha a 
dále doplatí za rozdíl výměry 655 500,-Kč.  

Vzhledem ke skutečnosti, že zázemí Sokola Stádlec je na ploše 859m² je směna 10ha 
zbytečně velká a lesní porost, který se na něm nachází je obtížně přístupný díky Oltyňskému 
potoku. 
 
 Po diskusi bylo navrženo, aby byla společnosti Gerimo, s.r.o. učiněna nabídka na 
odkup části pozemku p.č. 425/1, na kterém se nachází kabiny a jeviště podél hrany plochy 
hřiště. Jde o cca 7800m². Předseda výboru pro lesní hospodářství dále navrhl, v případě že 
společnost Gerimo, s.r.o. bude požadovat za tuto plochu jiný lesní pozemek, aby jí byl 
nabídnut lesní díl 14 B na pozemku č. 754/11 výměře 11304m². Případné náklady 
s odměřením, právními službami a vkladem do KN uhradí městys Stádlec.  

 
 

Usnesení č. 82/6 - zastupitelstvo pověřuje starostu aby se společností Gerimo, s.r.o.předběžně 
projednal návrhy a to odkup části pozemku p.č. 425/1 cca 7800m²  případně směnu lesního 
pozemku v majetku městyse Stádlec. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 82/6 bylo schváleno. 
 
 
4) Zastupitelstvo projednalo  záměr městyse č.  5/2011 
 
a) uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městysem Stádlec 

a E.ON Distribuce, a.s.  Dotčené nemovitosti (pozemky): 256/3, 256/19, 256/44 v k.ú. 
Stádlec.Věcné břemeno umožňuje využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a 
provozování distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN 
na části zatížené nemovitosti. 
Břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč (včetně DPH). 

 
Usnesení č. 83/6 zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni mezi městysem Stádlec a E.ON Distribuce, a.s. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 83/6 bylo schváleno. 
 
 
b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě mezi městysem Stádlec a společností ČEPRO, a.s. na 

zřízení věcného břemene pro stavbu „podzemní kabelové přípojky el. energie pro 
armaturní šachtu Š 6 Stádlec“, která vede přes pozemky jejichž vlastníkem je městys 
Stádlec – KN č. 850/1, 850/4 a 850/8 – druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
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ostatní komunikace v k.ú. Slavňovice. Břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 
ve výši 500,-Kč (včetně DPH). 

 
Usnesení č. 84/6 zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni mezi městysem Stádlec a společností ČEPRO, a.s.  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 84/6 bylo schváleno. 
 

c) prodej pozemků městyse, na nichž jsou umístěny stavby- chaty určené k rekreaci viz. 
tabulka. V případě zájmu majitele chat o odkup větší části pozemku je toto možné za 
předpokladu, že majitel zabezpečí řádné odměření geodetickou  kanceláří a zajistí 
zanesení údajů do Katastru nemovitostí. Před odměřením pozemku je nutné místní šetření, 
dle správního řádu, ke zjištění skutečnosti. Starosta upozornil na skutečnost, že 
v případech, kdy se bude odměřovat část jiného pozemku v majetku městyse, bude opět 
nutné zveřejnit záměr o prodeji. 

 
tabulka č. 1 

parcelní číslo výměra katastrální území  poznámka 
st. 58/1 16m² Křída u Stádlce parcela pod chatou 
st. 81 42m² Slavňovice parcela pod chatou 
st. 78 30m² Slavňovice parcela pod chatou 
st. 80 35m² Slavňovice parcela pod chatou 
st. 67 23m² Slavňovice parcela pod chatou 
st. 68 47m² Slavňovice parcela pod chatou 
st. 66  25m² Slavňovice parcela pod chatou 
st. 77/3 7m² Slavňovice zast. plocha – nádvoří u chaty 
 
Usnesení č. 85/6 zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 77/3, druh pozemku zastavěná 
plocha - nádvoří paní Věře Tonové, cena 1m² 200,-Kč. Kupující hradí náklady spojené 
s prodejem (případné právní služby) a vkladem do KN.  
 

Případný prodej ostatních pozemků viz. tabulka č 1, které jsou majetkem městyse 
Stádlec a nachází se na katastrálním území Křída u Stádlce a  Slavňovice zastupitelstvo 
projedná až obdrží konkrétní nabídky případných zájemců. Cena  pozemků byla stanovena na 
200,- Kč za 1 m². Kupující bude povinen uhradit náklady spojené se správním řízení před 
případným odměření pozemků, samotné odměření dohodnuté části pozemku a právní služby 
související s prodejem a vkladem do KN. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 85/6 bylo schváleno. 
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d) prodej pozemků městyse viz. tabulka č. 2  
tabulka č. 2 

parcelní číslo výměra katastrální území  poznámka 
PK 574/1 447m² Stádlec trvalý tr. porost 
KN 53/1 1454m² Stádlec zahrada 
Vzhledem k tomu, že úřad neobdržel žádnou nabídku ze strany případného zájemce o 
nabízené pozemky, zastupitelstvo rozhodlo, že případný prodej projedná, až obdrží konkrétní 
nabídky. Kupující uhradí náklady spojené se správním řízení před případným odměření 
pozemků, právní služby související s prodejem a vkladem do KN. 
 
 
e) prodej nemovitosti č.p. 56 ve Stádlci. 
 
Vzhledem k tomu, že úřad neobdržel žádnou nabídku ze strany případného zájemce o 
nabízenou nemovitost, zastupitelstvo rozhodlo, že případný prodej projedná, až obdrží 
konkrétní nabídky. Kupující uhradí náklady spojené se správním řízení před případným 
odměření pozemků, právní služby související s prodejem a vkladem do KN. 
 
 
 
5) Zastupitelstvo projednalo možnost koupi pozemku p.č. 256/2 o výměře 1964m² v k.ú. 
Stádlec. V ÚP označeno jako stavební. Tento pozemek přímo sousedí s pozemkem, který je 
ve vlastnictví městyse Stádlec. Jejich spojením by vznikla plocha, která by se mohla využít 
pro případnou výstavbu RD. Majitele zastupuje realitní kancelář. Kupní cena je stanovena na 
200.000,-Kč. 
 
Usnesení č. 86/6 zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.č. 256/2 o výměře 1964m² v k.ú. 
Stádlec za cenu 200.000,-Kč. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 86/6 bylo schváleno. 
 
 
 
6) Zastupitelstvo projednalo anketu - názvy ulic ve Stádlci. Celkem bylo osloveno 153 
domácností. Navrženo bylo 15 názvů ulic ve Stádlci včetně náměstí. Zpět na úřad se vrátilo 
32 lístků s návrhem názvu ulice nebo se souhlasným stanoviskem. Pouze jeden anketní lístek 
byl s vyloženě odmítavým postojem k možnosti pojmenovat ulice ve Stádlci.  

Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že pokud budou názvy 
ulic oficiálně přijaty a doplněny do informačního systému územní identifikace, došlo by ke 
změně trvalého bydliště, což by uznamenalo pro všechny občany povinnost vyměnit si 
občanský průkaz. Přestože by se v tomto případě nevybíral správní poplatek, bylo by to 
nadměrné administrativní zatížení zejména pro starší občany. Pokud by si občan občanský 
průkaz nevyměnil, mohlo by to způsobit potíže zejména OSVČ nebo při výplatě důchodů. 
 Jako možná alternativa se jeví ulice sice pojmenovat, ale nenahlásit tento údaj do 
informačního systému územní identifikace. Náklady na zhotovení cedulí s názvy ulic se 
pohybují cca. 700,- za kus. 
 Další alternativa je ponechat současný stav. Pro potřeby pasportů se lze orientovat i 
podle čísel popisných. 
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 Po seznámení s možnými alternativami a riziky bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Usnesení č. 87/6 zastupitelstvo schvaluje pojmenování ulic v městysi Stádlec. Konkrétní 
názvy jednotlivých ulic a jejich označení bude projednáno po širší diskusi mezi občany.   
Ing. Milan Kelich proti Ing. Pavel Doubek zdržel se 
Jiří Süsmilich zdržel se Miluše Némethová proti 
Eva Švadlenová zdržela se Bc. Jana Nová proti 
Jiří Štamberk proti Výsledek hlasování 0-pro; 4-proti; 3-zdržel se; 

Usnesení č. 87/6 nebylo schváleno. 
 
 
7) Zastupitelstvo projednalo místní úpravu provozu ve Stádlci a Starém Sedle. 
 
a) Starosta představil zastupitelům a přítomným občanům možný způsob zvýšení bezpečnosti 
při provozu vozidel na náměstí ve Stádlci a navrhl uzavřít průjezd náměstí. Stranu od silnice 
č. III/1228 uzavřít betonovými svodidly. Vše řádně označit dopravními značkami zakazující 
odbočení. Ze strany silnice č. III/13711 by byla dopravní značka oznamující neprůjezdnost 
(IP 10b – návěst před slepou poz. komunikací). Vjezd na náměstí by byl neomezen pro 
autobusy a majitele nemovitostí. Plocha náměstí je v pasportu komunikací uvedena jako 
„ostatní plocha náměstí“ nikoli jako komunikace.  
 
Usnesení č. 88/6 Zastupitelstvo schvaluje místní úpravu provozu – uzavření průjezdu náměstí 
a omezení vjezdu těžkých vozidel 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek zdržel se 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová zdržela se 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 5-pro; 0-proti; 2-zdržel se; 

Usnesení č. 88/6 bylo schváleno. 
 
b) V místní části Staré Sedlo se jedná o omezení hmotnosti pro vozidla odbočující ze silnice 
III/12210 k Pile Staré Sedlo, s.r.o. Tato vozidla ničí MK a ohrožují tak kanalizační vedení, 
které je uloženo pod ní. S majitelem pily bylo dohovořeno, že dopravní značky nasměrují 
vozidla jedoucí k pile na cestu vedoucí okolo kravína na pilu. Zpevnění cesty tak, aby byla 
sjízdná celoročně pro všechny typy vozidel přislíbili zabezpečit ZD Opařany jako majitel 
cesty a Pila Staré Sedlo, která ji využívá k zásobování pily dřevem. Starosta navrhl, aby se 
městys Stádlec na rekonstrukci této cesty finančně spolupodílel, protože jde o odvedení 
provozu těžkých nákladních vozidel z centra obce čímž  se kromě zamezení ničení majetku 
městyse uleví i občanům. 
 
 Pan Kohout vznesl dotaz, zda tento postup je legislativně správný a zda o místní 
úpravě provozu na místní komunikaci, jejíž vlastníkem je městys Stádlec nemůže rozhodnout 
úřad městyse Stádlec. Starosta upozornil na skutečnost, že toto nepatří do samostatné 
působnosti obce dle § 35  zákona č. 128/2000 Sb. K rozhodnutí v této věci je příslušný MěÚ 
Tábor, kam bude žádost v případě schválení zastupitelstvem postoupena.   
 
 
Usnesení č. 89/6 Zastupitelstvo schvaluje místní úpravu provozu –omezení vjezdu těžkých 
vozidel  na MK ze silnice III/12210 směrem k Pile Staré Sedlo. Finanční účast městyse je 
nutné projednat samostatně, až bude známa výše nákladů a způsob provedení rekonstrukce. 
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Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 89/6 bylo schváleno. 
 
8) Zastupitelstvo projednalo přijetí daru – pozemek parc. číslo 574/1 v k.ú. Stádlec o výměře 
447m² od dárce – Pozemkového fondu ČR a tento dar přijímá. Cena pozemku pro účely 
zaúčtování pozemku do účetnictví městyse byla v souladu s Vyhláškou MF č. 3/2008 Sb., 
oceňovací vyhláška, v platném znění stanovena na 80,-Kč za m². 
 
Usnesení č. 90/6 zastupitelstvo schvaluje přijetí daru a účetní hodnotu pozemku stanovilo na 
80,- za m². 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 90/6 bylo schváleno. 
 
 
9) Zastupitelstvo projednalo předloženou nabídku na zpracování projektové dokumentace: 
 
a)  na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Stádlci. Projektant Jan Kindl Tábor, cenová nabídka 
30 000,- Kč. Cena je kalkulována na maximální zasíťování a rekonstrukci budovy zbrojnice. 
 
Usnesení č. 91/6 zastupitelstvo schvaluje nabídku na zpracování projektu na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice ve Stádlci. Projektant Jan Kindl Tábor, max. cena 30 000,- Kč. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 91/6 bylo schváleno. 
 
 
b) na vybudování odvodnění komunikace ve Starém Sedle. Projektant Holý – Holá Planá nad 
Lužnicí. Cenová nabídka 43 150,-Kč. Starosta zdůvodnil požadavek na realizaci této stavby 
neutěšeným stavem odvodu splaškových a dešťových vod podél hlavní silnice a nemovitosti 
č.p. 34 což má za následek destrukci místní komunikace. 
 
Usnesení č. 92/6 zastupitelstvo schvaluje nabídku na zpracování projektu na odvodnění 
komunikace ve Starém Sedle. Projektant Holý – Holá Planá nad Lužnicí. Max. cena 43.150,-
Kč (cena bez DPH). 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich zdržel se Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 6-pro; 0-proti; 1-zdržel se; 

Usnesení č. 92/6 bylo schváleno. 
 

c) zastupitelstvo opětovně  projednalo realizaci ukazatelů rychlosti před ZŠ ve Stádlci a ve 
Starém Sedle. Na základě předložených nabídek firem navrhl starost zrušit usnesení 
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zastupitelstva č. 33/2, kterým byla realizace výstavby ukazatelů rychlosti svěřena firmě 
Tewiko Systems, s.r.o. a pro realizaci této akce vybrat z předložených nabídek tu 
nejvýhodnější. 
Vedle uvedené firmy, jejíž nabídka i se zemními pracemi (zabezpečeny jinou firmou)je ve 
výši 202.200,- Kč byly předloženy nabídky: 

- Bártek-Rozhlasy, ( cena bez zem. prací a bez solárního napájení)  –126.480,-Kč. 
- SOVT-RÁDIO (cena včetně ter. úprav, zem. prací a sol. napájení)  -196.000,-Kč.  
Vzhledem k úplnosti nabídky a poskytovaných služeb se jeví nejvýhodnější svěřit  

realizaci této akce firmě SOFT-RÁDIO. 
  
Usnesení č. 93/6 zastupitelstvo schvaluje nabídku na realizaci ukazatele rychlosti. Ruší své 
usnesení č. 33/2. Realizaci projektu svěřit firmě SOFT-RÁDIO za cenu dle předložené cenové 
nabídky. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 93/6 bylo schváleno. 
 
 
10) Zastupitelstvo projednalo předložený pasport místních komunikací městyse Stádlec a 
místních částí. Pasport byl zadám v souladu s usnesením zastupitelstva č. 58/4. Připomínky se 
týkají:- změny pořadí údržby UK 2 a UK 4 v plánu zimní údržby a zakreslení ÚK u 
nemovitostí čp. 25 a 39 (Na Sádkách). Toto bylo prodiskutováno se zhotovitelem a bude 
upraveno. 
 
Usnesení č. 94/6 zastupitelstvo schvaluje předložený pasport místních komunikací městyse 
Stádlec a místních částí. Uložilo starostovi připomínky předat zpracovateli k zapracování do 
pasportu 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 94/6 bylo schváleno. 
 
 
11) Zastupitelstvo projednalo poskytnutí daru z rozpočtu městyse pro SDH Stádlec. Starosta 
zdůraznil, že SHD Stádlec si před projednáváním rozpočtu uplatnilo požadavek na  
prostředky  pro svou činnost a pořádané akce a tento požadavek byl při tvorbě rozpočtu 
akceptován. Především se jedná o prostředky určené na pohár starosty, dětské rybářské 
závody a na PHM pro účast ne soutěžích. Nejedná se tedy o peníze na víc, ale pouze o to, aby 
se zjednodušilo jejich vyfakturování mezi úřadem a SDH. 
 
 V diskusi při projednávání tohoto budu vystoupil starosta SDH Stádlec a okrsku p. 
Kosobud a seznámil zastupitelstvo a přítomné občany o připravovaných akcích SHD 
v letošním roce a nastínit plán na příští rok, ve kterém SDH oslaví výročí založení. 
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Usnesení č. 95/6 zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu městyse pro SDH 
Stádlec ve výši 9.500,-Kč 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 95/6 bylo schváleno. 
 

12) Zastupitelstvo projednalo Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy a o 
připojení k distribu ční soustavě. Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s efektem, 
který by realizace těchto akcí přinesla. U smlouvy o přeložce se především jedná o odstranění 
vedení ze stavební parcely, které znemožňovalo její efektivní využití pro stavbu. U Smlouvy 
o připojení by byl vyřešen problém s připojením a odběrem el. energie při poutích, hasičských 
soutěžích apod. 

Předběžné náklady na realizaci přeložky byly odhadnuty na 600.516,-Kč. Náklady na 
připojení k distribuční soustavě byly stanovena na 16.000,-Kč. 

 
P. Hruška (č.p. 38) vyjádřil rozhodný nesouhlas s realizací přeložky, neboť se týká jeho 

pozemků. P. Hruška avizoval, že nedá potřebný souhlas pro případné stavební povolení. 
 

Usnesení č. 96/6 zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy a 
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 96/6 bylo schváleno. 
 
13) Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na zahájení příprav na oslavy založení městyse 
Stádlec, Sokola Stádlec a SHD Stádlec v roce 2012. Starosta seznámil zastupitele a přítomné 
občany o zámyslu požádat na tuto akci o dotaci Jihočeský kraj – odbor kultury, který tyto 
akce finančně podporuje a pravidelně vypisuje výzvy k podání žádostí. Pro příští rok bude 
termín podávání přihlášek stanoven na podzim tohoto roku. Proto, abychom byly připraveni, 
je nutné  rozhodnout o tom, zda oslavu uspořádáme nebo ne. V rámci oslav by byla vydána 
publikace o Stádlci, ve které by byla shrnuta minulost a současnost Stádlce a osad. 
 
Usnesení č. 97/6 zastupitelstvo schvaluje uspořádání oslav založení obce, Sokola a SDH 
v roce 2012. Pověřuje starostu se zahájením příprav. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 97/6 bylo schváleno. 
 
14) Zastupitelstvo projednalo informaci Ing. Dvořáka o postupu rekonstrukce památkově 
chráněného objektu č.p. 22 a žádost majitele o pomoc při rekonstrukci. Starosta při této 
příležitosti konstatoval, že za současný stav nese svou odpovědnost i městys Stádlec, jehož 
minulé vedení objekt prodalo a tím ze sebe sejmulo povinnost se u tento památkově chráněný 
objekt starat, což se bohužel nevyplatilo. Nyní, pokud nechceme, aby tento zchátralý objekt 
plodil ostudu, nestačí pouze majitele obesílat a žádat ho o zjednání nápravy, ale je nutné mu 
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účinně pomoci, když je zřejmé, že na to nestačí. Tím, že byl majitel vyzván k odstranění 
skládky u nemovitostí, což přislíbil, a že byl o stavu objektů obeznámen stavební úřad 
v Táboře, který nařídil provést určité kroky, to je pouze jeden krok. Pokud majitel 
komunikuje s úřadem a deklaruje zjednání nápravy, navrhl starosta pomoci mu i finančně. 
Finanční pomoc poskytnout pouze za předpokladu, že bude  nasměrovaná na konkrétní 
stavební činnost a že tuto činnost provede místní firma, dle výběru majitele. Finanční 
prostředky by tak nedostal majitel, ale firma, která by odvedla požadovanou práci (např. 
rekonstrukce střechy, krovu, stavební práce apod.). Výše příspěvku by byla max. do 50.000,-
Kč. 
 

Místostarosta městyse zdůraznil riziko poskytování příspěvků občanům na 
rekonstrukci nemovitostí, protože občan může zrekonstruovanou nemovitost prodat nebo 
nadále nevyužívat. Pokud není majitel schopen se o svůj majetek starat, ať hledá jiné řešení 
(např. prodej). Navrhl proto finančně nepřispívat. 
 

Manželé Hruškovi (čp. 38) upozornili na skutečnost, že majitel uvedených nemovitostí 
se o svůj majetek nestará, stav se za poslední roky spíše zhoršil. Pan Hruška dále upozornil na 
skutečnost, že majitel zmíněných nemovitostí vytvořil skládku suti na veřejném prostranství, 
která obtěžovala sousedy a vyjádřil názor, že tuto skutečnost nechal úřad městyse dlouhou 
dobu bez povšimnutí.  
 
Usnesení č. 98/6 zastupitelstvo schvaluje příspěvek majiteli nemovitosti č.p. 22 (nemovitá 
památka) ve výši 30.000,-Kč. Částka bude vyplacena na účet firmy, která provede 
požadované práce dle požadavku majitele a nařízení Stavebního úřadu v Táboře, oproti 
předložené faktuře. 
Ing. Milan Kelich proti Ing. Pavel Doubek proti 
Jiří Süsmilich proti Miluše Némethová proti 
Eva Švadlenová proti Bc. Jana Nová proti 
Jiří Štamberk proti Výsledek hlasování 0-pro; 7-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 98/6 nebylo schváleno. 
 
 
 
15) Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2011 a 5/2011. Starosta zdůvodnil 
změny v rozpočtu viz. návrh RO č. 4 a 5. 
 
Usnesení č. 99/6 zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 a 5/2011 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 99/6 bylo schváleno. 
 

 
 
16) Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů    
 mezi městysem Stádlec a EKO-KOM, a.s. Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany o 
efektu, který by případné uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. mělo pro městys 
Stádlec. Uvedená společnost vyplácí zapojeným obcím za každou tunu vytříděného 
obalového materiálu (papír, plast, sklo) nějaké finanční prostředky. Tento obalový materiál se 
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získává při separaci odpadu z kontejnerů na separovaný odpad. Zjednodušeně řečeno, za 
každou tubu separovaného odpadu, který prokazatelně pochází z kontejnerů umístěných ve 
Stádlci a osadách, bude firma EKO-KOM, a.s. vyplácet městysi Stádlec odměnu (dle 
předběžných propočtů firma slíbila cca 23.000,- za čtvrtletí). 
 

Dále zastupitelstvo projednalo Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů 
(potravinářských olejů a tuků) se společností EKO-PF, s.r.o. Tato firma zabezpečí bezplatné 
zapůjčení potřebného množství kontejnerů, do kterých by občané měli možnost odkládat 
nádoby s potravinářskými oleji a tuky. 
 
Usnesení č. 100/6 zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů mezi městysem Stádlec a EKO-KOM, a.s. a Smlouvu o spolupráci při 
likvidaci odpadů se společností EKO-PF, s.r.o. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 100/6 bylo schváleno. 
 
 
 
17) Zastupitelstvo projednalo návrh prodloužit veřejné osvětlení k nemovitostem 171. 
Majitelé uvedené nemovitosti se obrátili na úřad s požadavkem na zabezpečení osvětlení, 
které doposud chybí. Předpokládané náklady na prodloužení VO k uvedené nemovitosti jsou 
předběžně odhadnuty do 20 000,-Kč. O tuto částku by bylo nutné navýšit rozpočet na straně 
výdajů. 
 
Usnesení č. 101/6 zastupitelstvo schvaluje prodloužení VO k nemovitosti čp. 171. Současně 
schvaluje navýšení rozpočtu o 20.000,- 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 7-pro; 0-proti; 0-zdržel se; 

Usnesení č. 101/6 bylo schváleno. 
 
 
 
18) Pan Jiří Süsmilich navrhl zařadit na program jednání zastupitelstva a projednat návrh na 
zakoupení košů se sáčky na psí exkrementy. Tyto koše umístit k prodejně potravin a na 
náměstí. Starosta nechal o návrhu hlasovat. 
 
Usnesení č. 102/6 zastupitelstvo schvaluje zařazení bodu na program jednání a schvaluje 
nákup dvou košů na psí exkrementy.  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek zdržel se 
Jiří Süsmilich pro Miluše Némethová pro 
Eva Švadlenová pro Bc. Jana Nová pro 
Jiří Štamberk pro Výsledek hlasování 6-pro; 0-proti; 1-zdržel se; 

Usnesení č. 102/6 bylo schváleno. 
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19) Starosta městyse informoval zastupitele a přítomné občany o tom, že: 
- v souladu s usnesením zastupitelstva č. 43/4 bylo dokončeno výběrové řízení na obnovu 

veřejných prostranství Stádlce a osad. Byly vybrány firmy a  realizace této akce bude 
zahájena po 26. červnu. Celkové výdaje projektu jsou 1 312 733,-Kč. Celkové způsobilé 
výdaje (ze kterých je stanovena dotace) 1 095 611,-Kč. Dotace činí 986 049,-Kč. Mezi 
nezpůsobilé výdaje patří DPH ve výši 217 122,-Kč. 

- symboly městyse Stádlec byly dne 12.5.2011 schváleny podvýborem pro heraldiku a 
vexilologii PS P ČR a budou slavnostně předány předsedkyní PS P ČR dne 29. 6. 2011. 

- ředitel Národního technického muzea reagoval na žádost starosty ohledně zřízení muzea F. 
Křižíka v synagoze, 

- jednal s předsedou ZD o příjezdové cestě k pile ve Starém Sedle a že ZD nemá zájem na 
odprodeji, ale nebrání se spoluúčasti na její rekonstrukci, aby byla sjízdná i pro těžká vozidla, 

- proběhlo znalecké posouzení lípy ve Starém Sedle a bylo doporučeno zabezpečit základy 
hasičské zbrojnice před pronikáním kořenů lípy do základů. Lípa je jinak zdravá a staticky 
zajištěná a kácet se nebude, 

- starosta informoval o jednání s jednatelem firmy Bauer Technics Ing. Líkařem, Ph.D. 
Předmětem jednání bylo propojení cesty, která je přehrazena zadní částí areálu firmy. 
Bohužel, firma o uvolnění části svého pozemku nemá zájem. 

- starosta informoval o tom, že městys Stádlec dal souhlasné stanovisko k vybudování jímky 
u nemovitosti č.p. 118. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno:  8.6.2011 v 19:40 hodin 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Doubek, v.r. 

   Eva Švadlenová. v.r. 

 

               Ing. Milan Kelich, v.r. 

       starosta městyse 

 
 
 
 


