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Zápis č. 9 

 
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 
27. ledna 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti  městyse Stádlec, Stádlec čp. 150 

 
Přítomni: Patrik Andráš, Roman Buchcar, Ing. Pavel Doubek, Ing. Petr Fuka, Bc. Jana Nová,  
Miluše Némethová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. 
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1. Zahájení. 

Zasedání zastupitelstva zahájil místostarosta městyse Ing. Pavel Doubek (dále jen 
předsedající). Po přivítání konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 8 
členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášení schopné. Dále sdělil, že zápis z 
předchozího zasedání byl ověřen „bez námitek“  a byl k nahlédnutí na Úřadu městyse Stádlec 
a vyvěšen na elektronické úřední desce.  

Jmenoval:  
- zapisovatele:  Hanu Süsmilichovou; 
- ověřovatele zápisu: Miluši Némethovou a Jiřího Süsmilicha; 

2. Schválení programu. 

Předsedající navrhl program jednání 9. zasedání zastupitelstva. Z návrhu programu byl 
vyřazen bod týkající se zvýšení odměn neuvolněných členů 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 své stanovisko nesdělil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu. 
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Návrh usnesení: 
Usnesení č. 127/9: Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9. zasedání zastupitelstva dle 
návrhu předsedajícího.  
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 127/9 bylo schváleno v navrženém znění. 

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů. 

A. Podněty předložené před konáním zastupitelstva 

Žádné podněty před konáním zastupitelstva nepředloženy. 

B. Podněty předložené v průběhu konáním zastupitelstva 

a) předsedající na základě vzneseného dotazu na 7. zasedání zastupitelstva dne 23.9.2015 paní 
Hořejší na výši částky vybrané daně z nemovitostí v letech 2014 a 2015 a místních poplatků 
v roce 2014 sdělil tyto údaje: 

 Daň z nemovitosti Místní poplatky Celkem 

Rok 2014 988.946,-Kč 284.728,-Kč 1.273.674,-Kč 

Rok 2015 1.554.586,-Kč 0,-Kč 1.554.586,-Kč 

4. Doplnění rozpočtu městyse Stádlec na rok 2016 o závazné ukazatele. 

Na základě výtky pracovníků Krajského úřadu při provádění dílčího přezkumu hospodaření 
městyse Stádlec 9.12.2015, že schválený rozpočet městyse Stádlec na rok 2016 neobsahuje 
konkrétní výši schválených finančních prostředků na provoz příspěvkové organizace  
a neinvestičních příspěvků na preventivní protidrogovou problematiku,  předložil předsedající 
návrh na doplnění rozpočtu městyse Stádlec  na rok 2016 o tyto závazné ukazatele (položky): 

PAR POL Název závazného ukazatele Kč Pozn. 

3113 5331 Neinvestiční příspěvky PO ZŠ a MŠ  643 934,00 Kč  Provoz + platy 

4341 5223 Neinv. přísp.- Farní charita Auritus 1 971,00 Kč  smlouva 

  5229 Neinv. přísp. - Prevent OS 2 815,00 Kč  smlouva 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 

Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 128/9: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  doplnění rozpočtu městyse Stádlec na rok 
2016 o výše uvedené závazné ukazatele. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 128/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
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5. Bezúplatný převod pozemku. 

Předsedající předložil návrh na bezúplatný převod pozemku pp.č. 754/24 v k.ú. Slavňovice do 
vlastnictví městyse Stádlec. Pozemek by byl využíván nekomerčně, jako veřejné prostranství 
– relaxační zóna. V případě porušení této podmínky by se městys vystavil sankcím ze strany 
státu.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se svým stanoviskem nevystoupil, bylo navrženo usnesení  
a přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 129/9: Zastupitelstvo: 
I. p r o j e d n a l o  a  s c h v á l i l o  žádost o bezúplatný převod a současně i samotný 
bezúplatný převod pozemku pp.č. 754/24 v k.ú. Slavňovice (dále jen „převáděná nemovitá 
věc“) z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví městyse Stádlec.  

II. Městys Stádlec se zavazuje o převáděnou nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji ve 
veřejném zájmu jako veřejné prostranství, relaxační zónu. Městys Stádlec se dále zavazuje, že 
převáděná nemovitá věc nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani 
nebude pronajímána, to vše po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. 

III. V případě, že městys Stádlec nebude předmětnou převáděnou nemovitou věc nebo její 
část užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům 
nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděná 
nemovitá věc měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
dle tehdy platného cenového předpisu. 

IV. Městys Stádlec se zavazuje vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou 
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem převáděné nemovité věci z důvodu 
veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve 
veřejném zájmu a k jehož zachování se městys Stádlec smluvně zavázal. Za porušení tohoto 
závazku uhradí městys Stádlec převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

V. Městys Stádlec se dále zavazuje, že po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  
s omezujícími podmínkami do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve 
prospěch třetí osoby převáděnou nemovitou věc, a to ani její část.  

VI. V případě porušení tohoto závazku se městys Stádlec zavazuje zaplatit převodci smluvní 
pokutu ve výši, která se rovná ceně této převáděné nemovité věci v daném místě a čase 
obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu 
platného ke dni nabytí předmětné převáděné nemovité věci městysem Stádlec. Úhradou této 
smluvní pokuty shora uvedené závazky městyse Stádlec zanikají.“ 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 129/9 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Podání žádostí  o dotace  

A) Rekonstrukce požární nádrže v Křídě.  

Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 
rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích.  
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 

Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 130/9: Zastupitelstvo:  
I. s c h v a l u j e  podání žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí 
a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích na požární nádrž v obci Křída.  

II. u k l á d á  starostovi zpracovat a podat příslušnou žádost o dotaci dle čl. I tohoto usnesení. 

Městys Stádlec má na uvedenou akci zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek 
finančních prostředků. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 130/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
 
B) Podpora sportu 

Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 
sportu a to v opatření č. 1. Rekonstrukce stávajících sportovišť a v opatření č. 3. Obnova 
vybavení sportovišť a jejich zázemí. V obou opatřeních je minimální spoluúčast 20%. 
V opatření č. 1 by byla provedena revitalizace (propískování) hrací plochy, výměny střídaček 
a záchytné sítě za jednou z branek. V opatření č. 3 by byly vyměněny dřevěné sedáky  
u laviček.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 

- pan Andráš upozornil a poděkoval starostovi za projevenou iniciativu a ochotu 
spolupráce v přípravě žádosti o dotaci v programu Podpora sportu.  

Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 131/9: Zastupitelstvo s o u h l a s í  s podáním žádostí o dotace z dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora sportu. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 131/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

C) Doplnění usnesení č. 119/8, týkající se podání žádosti o dotaci na Podání žádosti o 
dotaci v programu Podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení. 

Usnesení č. 119/8, týkající se podání žádosti o dotaci v programu Jihočeského kraje „Podpora 
odstraňování bariér v objektech občanského vybavení“ přijaté na 8. zasedání zastupitelstva se 
doplňuje o toto ustanovení: 

„M ěstys Stádlec má na uvedenou akci zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek 
finančních prostředků.“ 
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a 
přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 132/9: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  doplnění usnesení č. 119/8 o ustanovení 
„M ěstys Stádlec má na uvedenou akci zajištěno spolufinancování a vyčleněn dostatek 
finančních prostředků.“. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 132/9 bylo schváleno v navrženém znění. 

 

7. Určení komise pro otevírání obálek. 

Předsedající informoval o vyhlášených výzvách  na opravy požárních nádrží ve Stádlci  
a v Křídě. V souladu s Vnitřní směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu má být otevírání 
obálek prováděno komisí, kterou schválí zastupitelstvo. Za tímto účelem navrhuje 
předsedající schválit toto  složení komise: 

Ing. Milan Kelich , Roman Buchcar a Miluše Némethová. Náhradník: Bc. Jana Nová. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 

Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 133/9: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  komisi včetně náhradníka pro otevírání 
obálek přihlášených zájemců na opravy požárních nádrží Stádlec a Křída. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 133/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

8. Schválení jednacích řádů výborů 

Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová, předsedkyně Kontrolního výboru 
Bc. Jana Nová a předsedkyně Výboru pro sociální věci paní Eva Švadlenová předložily 
Jednací řády svých výborů. Jednací řád upravuje složení výboru, činnosti, přípravu, obsah 
jednání a  způsob usnášení výborů.  

- Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová přednesla občanům jednací 
řád Finanční výboru. 

- Předsedkyně Kontrolního výboru Bc. Jana Nová přednesla občanům jednací 
řádKontrolního výboru. 

- Předsedkyně Výboru pro sociální věci paní Eva Švadlenová přednesla občanům 
jednací řád Výboru pro sociální věci. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 
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- paní Hořejší upozornila, že v jednacím řádu Kontrolního výboru chybí lhůta 
k předložení zápisu. 

- Bc. Nová uvedla, že lhůta je 7 dní a bude v jednacím řádu doplněna. 

Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 134/9: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  Jednací řád Finančního výboru, 
Kontrolního výboru  a Výboru pro sociální věci. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 134/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

9. Doplnění čl. 4, odst. 4 Vnitřní směrnice městyse Stádlec pro zadávání zakázek malého 
rozsahu  

Předsedající předložil návrh na doplnění čl. 4 odst. 4 Vnitřní směrnice městyse Stádlec pro 
zadávání zakázek malého rozsahu v tomto znění: 

„Zastupitelstvo také může vybrat dodavatele přímo, bez vyhlášení výzvy v případě, že se 
jedná o realizaci zakázky, jejíž povaha vyžaduje individuální přípravu a zpracování, které 
nelze jednoznačně specifikovat a jednotlivé položky jednoznačně ocenit“.   

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 

- Bc. Nová uvedla, že řada nabídek je paušálních, nelze je v některých specifických 
případech jednoznačně porovnat a je nutno přistupovat k těmto případům individuálně. 

Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 135/9: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  doplnění čl. 4 odst. 4  Vnitřní směrnice 
městyse Stádlec pro zadávání zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 135/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

10. Žádost ředitele příspěvkové organizace. 

Ředitel příspěvkové organizace (PO) předložil žádost o schválení čerpání prostředků 
schválených na provozní náklady na úhradu odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
zaměstnanců PO. Tyto odvody nelze čerpat z již schváleného a vytvořeného fondu odměn. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení  
a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 136/9: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  čerpání prostředků schválených na 
provozní náklady za účelem úhrady odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců PO. 
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Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                               8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 136/9 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

11. Určení termínu zahájení spolupráce s Českou poštou, s.p. 

Předsedající v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 123/8 seznámil členy zastupitelstva  
a přítomném občany s tím, že stavební úpravy kanceláří pro provozování Pošty Partner budou 
připraveny k termínu 1.5.2016. Proto navrhl uzavřít příslušnou smlouvu s Českou poštou, s.p.  
k tomuto datu.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení  
a přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 137/9: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  zahájení spolupráce s Českou poštou, s.p. 
na projektu „Pošta Partner“ od 1.5.2016. 
Patrik Andráš Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Výsledek hlasování                                8 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 137/9 bylo schváleno v navrženém znění. 

12. Informace starosty. 

a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  v platném znění a Vnitřní 
směrnice o rozpočtu, článku 3, schválil starosta  městyse Stádlec dne 2.11.2015 rozpočtové 
opatření (dále jen RO)  č. 10/2015, dne 1.12. RO č. 11/2015 a dne 2.1. 2016  RO č. 1/2016. 
RO jsou přílohou tohoto zápisu.  

- paní Faltýsková občanům podrobněji doplnila informaci o rozpočtových opatřeních. 

b) Dne 10.12.2015 schválil starosta Změnu č. 1 Vnitřní směrnice o rozpočtu. Touto změnou 
byl z důvodu přehlednosti nahrazen celý text čl. 3 směrnice novým textem. Nový text reaguje 
na výtku z dílčího přezkumu hospodaření z 9. prosince 2015. A dále byl čl. 5 doplněn  
o Rezervní fond – plán hospodaření s vodohospodářským majetkem. 

c) předsedající oznámil, že od 1.1. 2016 došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,  
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Touto novelou došlo k navýšení měsíční 
odměny o 3%. Naši zastupitelé se dohodli, že se zvyšováním svých odměn v tomto roce 
nebudou zabývat. 

Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, zastupitelstvo  b e r e  
informace starosty na vědomí. 

Po vyčerpání všech bodů programu předsedající poděkoval přítomným za účast  
a ukončil zasedání. 
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Zasedání bylo ukončeno:  27. 1. 2016  v  17:50 hodin. 

 

Zapisovatelka: Hana Süsmilichová       Zápis byl vyhotoven dne: 28. 1. 2016 

 

Ověřovatelé:  Miluše Námethová, v.r. -    dne:    1. 2. 2016 

Jiří Süsmilich, v.r.  -    dne:    1. 2. 2016 

Místostarosta: Ing. Pavel Doubek, v.r.  -    dne:    1. 2. 2016 

 

L.S. 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1 – Rozpočtová opatření č. 10/2015, 11/2015 a 1/2016. 


