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Zápis č. 11 

 
z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 
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1. Zahájení. 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich  (dále jen předsedající). Po 
přivítání konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 9 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: Evu Švadlenovou a Miluši Némethovou; 

2. Schválení programu. 

Předsedající navrhl program jednání 11. zasedání zastupitelstva. Oproti zveřejněnému návrhu 
na úřední desce bude program rozšířen o projednání bodu: Jmenování hodnotící komise. 

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. 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 148/11: Zastupitelstvo schvaluje program jednání 11. zasedání zastupitelstva dle 
předneseného návrhu předsedajícím.  
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Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 148/11 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 konání zastupitelstva. 

Žádné podněty nikdo z přítomných občanů nepředložil. 

4. Majetkové záležitosti: 

A. Pronájem pozemku – hřiště, parc. číslo KN 469/1. 

Ing. Zahrádková požádala o pronájem hřiště (parc. číslo KN 469/1 v k.ú. Stádlec) po dobu 
konání akce PašaFest 2016, který se koná v termínu 12. – 14.8. 2016. Z důvodu přípravy 
areálu pro řádné zabezpečení akce žádá o pronájem hřiště na dobu od 1.8. do 21.8. 2016 
(celkem 21 dnů).  

V souladu s § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, není nutné zveřejňovat záměr na 
tuto majetkovou dispozici, protože jde o pronájem na dobu kratší než 30 dnů. 

Předsedající navrhuje nájemné 10,-Kč /den pronájmu + platná sazba DPH.  

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. 149/11: Zastupitelstvo   s c h v a l u j e  pronájem hřiště parc. číslo KN 469/1 
v k.ú. Stádlec na dobu do 1.8. do 21.8.2016 Ing. Pavle Zahrádkové za nájemné ve výši 10,-
Kč/za jeden i započatý den + platná sazba DPH. 
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 149/11 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

B. Smlouva o zřízení služebnosti  

Městys Stádlec má se Správou a údržbou silnic JčK uzavřenou nájemní smlouvu jejíž platnost 
vyprší k 31.7.2016. Předmětem nájmu je pozemek KN č. 674/11 pod autobusovou čekárnou 
v k.ú. Staré Sedlo  u Stádlce v majetku Jihočeského kraje.  Protože se blíží doba uplynutí 
nájemního vztahu a skutečnost, že autobusová čekárna bude nadále v provozu, je nutno 
uzavřít nový nájemní vztah. Z majetkoprávního vypořádání se nabízí buď opět uzavřít 
nájemní smlouvu nejdéle však na dobu 5 let za cenu dle sazebníku cen SÚS JčK, kdy se  cena 
pronájmu nemovitého majetku  řídí a stanovuje na základě smluvní ceny a to minimálně za 
cenu v místě obvyklou v dané oblasti (dnes je nájemné za 1,-Kč na celou dobu nájmu), nebo 
uzavřít smlouvu o zřízení práva  služebnosti. Tato smlouva by se v tomto případě uzavřela na 
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dobu neurčitou a bezúplatně, ale vzniklé náklady se zaměřením a vyhotovením  GP a poplatky 
spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí půjdou k tíži městyse Stádlec.  

Vzhledem k tomu, že autobusová čekárna bude i nadále využívána, navrhl předsedající 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti to právo umístění autobusové čekárny, právo chůze  
a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na pozemku KN parc. č. 674/11 
v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce mezi městysem Stádlec jako oprávněným a Jihočeským krajem 
prostřednictvím SÚS JčK jako povinným a to bezúplatně. 

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. 150/11: Zastupitelstvo: 
I.   s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a to právo umístění autobusové 
čekárny, právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na pozemku 
KN parc. č. 674/11 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce mezi městysem Stádlec jako oprávněným  
a Jihočeským krajem prostřednictvím SÚS JčK jako povinným; 

II. u k l á d á  starostovi zabezpečit zpracování GP; 

III. s c h v a l u j e  úhradu nákladů spojených se zhotovením GP a podáním návrhu na vklad 
na příslušném Katastrálním pracovišti.   
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 150/11 bylo schváleno v navrženém znění. 

5. Projednání závěrečného účtu za rok 2015. 

Předsedající v rámci projednávání Závěrečného účtu informoval o výsledku přezkoumání 
hospodaření městyse za rok 2015 ze strany KÚ. Při přezkoumání byly zjištěny tyto chyby  
a nedostatky: 

1) porušení právního předpisu a to zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů tím, že rozpočet obce nebyl při jeho schvalování projednán v třídění podle 
rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazný ukazatel, kterým se má 
povinně řídit příspěvková organizace zřízená obcí. Pro tuto příspěvkovou organizaci byl 
schválen výdaj na paragrafu 3113 Základní školy ve výši 910.000,-Kč. Z celkového paragrafu 
rozpočtové skladby nelze usoudit, v jaké výši je schválen neinvestiční příspěvek, neboť pod 
celkový paragraf rozpočtové skladby lze zařadit i jiné výdaje (energie). 

Návrh opatření k přijetí Zastupitelstvem městyse Stádlec: 

-  správce rozpočtu bude sestavovat rozpočet a předkládat ho k projednání a schvalování 
zastupitelstvu tak, aby byly vyjádřeny závazné ukazatele; 

- správce rozpočtu bude pravidelně vzdělávána tak, aby měla přehled o platné legislativě  
v oblasti své působnosti; 

- správce rozpočtu bude sledovat s metodikami KEO-W zveřejněnými na stránkách Alis, spol 
s.r.o., aby uměla plně využívat možností SW vybavení; 

- od 1.7.2016 dojde k personální změně na pozici správce rozpočtu. 

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude KÚ podána ve lhůtě do 31. prosince 2016. 
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2) porušení právního předpisu a to zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tím, že kontrolou 
inventarizace účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že 
inventarizace účtu není doložena inventurními soupisy, které by prokázaly účetní stav dle 
výkazu rozvaha sestaveného ke dni 31.12.2015. 

Návrh opatření k přijetí Zastupitelstvem městyse Stádlec: 

- účetní obce a zaměstnanec odpovídající za účetní evidenci majetku provedou kontrolu účtu 
403 a inventurního soupisu a provedou opravu v zápisech majetku. 

 -  účetní obce se důkladně seznámí s metodikami KEO-W zveřejněnými na stránkách Alis, 
spol s.r.o., aby uměla plně využívat možností SW vybavení jak pro vedení účetnictví tak pro 
vedení sestav majetku a věděla jaké sestavy SW vybavení poskytuje a uměla je v maximální 
míře využívat ke vzájemnému porovnávání a kontrolování stavů účtů; 

- od 1.7.2016 dojde k personální změně v rámci úřadu městyse Stádlec spočívající v tom, že 
agendu účetnictví i evidenci majetku bude zpracovávat jeden zaměstnanec městyse Stádlec. 

Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, není nutné vyvozovat žádné závěry  
vůči  konkrétním osobám. 

Celý Závěrečný účet (včetně příloh) byl zveřejněn na úřední desce v době od 13. 6. 2016 –  
29. 6. 2016.  

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 
navrženo usnesení a přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 151/11: Zastupitelstvo  
I. s c h v  a l u j e  Závěrečný účet městyse Stádlec za rok 2015 
s výhradou,  na základě které přijímá opatření  potřebná  k nápravě zjištěných chyb  
a nedostatků dle návrhu předsedajícího. Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, 
nevyvozuje žádné závěry  vůči  konkrétním osobám.  

II. u k l á d á  starostovi splnit povinnosti stanovené § 13 zákona č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
Ing. Milan Kelich Pro Ing. Pavel Doubek Pro 
Jiří Süsmilich Pro Bc. Jana Nová Pro 
Miluše Némethová Pro Eva Švadlenová Pro 
Roman Buchcar Pro Ing. Petr Fuka Pro 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                      9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 151/11 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Schválení Programu rozvoje městyse Stádlec na roky 2016 -2022. 

Předsedající předložil Program rozvoje městyse Stádlec na období let 2016–2022. Jde  
o základní plánovací dokumentem obce. Jeho existenci předpokládá zákon č. 128/2000 Sb.,  
o obcích. Jde o hlavni nástroj řízeni rozvoje obce, protože zachycuje hlavní problémy  
a předpoklady jejího rozvoje a formuluje možná řešeni. Umožňuje tak komplexní přistup  
k řešeni problémů a podporuje efektivní využívání finančních prostředků. Je také podkladem 
pro rozhodovaní zastupitelstva obce v rozvojových záležitostech. 

Návrh dokumentu byl zveřejněn na webových stránkách, aby se s ním občané mohli předem 
seznámit a uplatnit připomínky.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům: 
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-  pan Miroslav Hruška se zeptal, kdo zpracovával „Program“, na koho se v případě dotazů 
může obrátit. 

Odpověděl předsedající: „Program“ nebyl zpracováván nějakou komisí, ve které by byly 
zastupeny např. spolky, zástupci obcí apod. Koncept „Programu“ byl předložen členům 
zastupitelstva a poté zveřejněn k širší diskuzi občany. 

- Ing. Antonín Hořejší navrhl, aby byl „Program“ zveřejněn ve zpravodaji, protože si 
myslí,že většina občanů nemá přístup k internetu. 

Odpověděl předsedající: „Program“ se nebude tisknout a distribuovat navrhovaným 
způsobem. Je zveřejněn na webu městyse. 

Nikdo další se svým stanoviskem nevystoupil, bylo navrženo usnesení  
a přistoupeno k hlasování. 

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 152/11: Zastupitelstvo   s c h v a l u j e  předložený návrh Programu rozvoje 
městyse Stádlec na roky 2016 – 2022. 
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 152/11 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

7. Podání žádosti o dotaci na realizaci stavby „Vodovod Staré Sedlo“. 

Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že byla MZe ČR 
vyhlášena III. výzva k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 
„Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Žádosti jsou 
přijímány od 15.4. do 16.9.2016. Základním předpokladem pro podání žádosti je platné 
stavební povolení. Protože městys Stádlec má vydané stavební povolení, bylo navrženo žádost 
o podporu podat. Pro zpracování žádosti a následných úkonů v případě kladného vyjádření 
MZe ČR byla vybrána firma MINOS CB s.r.o., která nabídla nejvýhodnější finanční 
podmínky. 

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

Usnesení č. 153/11: Zastupitelstvo: 
I. s c h v a l u j e  podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba  
a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na MZe ČR; 

II. s c h v a l u j e  firmu MINOS CB s.r.o. pro zpracování a podání žádosti a následných 
úkonů v případě kladného vyjádření MZe ČR. 
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 153/11 bylo schváleno v navrženém znění. 

8. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2016. 

Předsedající předložil ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 8/2016 spočívající ve: 
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a) změně položek schváleného rozpočtu viz. tabulka. 
Původní 
rozpočet 

částka Rozpočtová 
změna 

částka poznámka 

5212 5901 100 000,00 Kč     Použití rezervy 
    3113 5171 100 000,00 Kč na kotel ve škole 
6171 5229 4 781,00 Kč     Neinv. přísp. svazům apod. 
    6171 5139 4 781,00 Kč převedení zůstatku na materiál 

b) pokrytí finančních prostředků z financování minulých let viz. tabulka. 
8115 1.000 000,00 Kč z minulých let na 

5512 5171 70 000,00 Kč GO stříkačky SDH Slavňovice 
3639 6121 60 000,00 Kč kuchyňská linka do spol. místnosti ve  Starém Sedle 
3639 5137 50 000,00 Kč nábytek do spol. místnosti ve  Starém Sedle 
3419 5171  40 000,00 Kč Sokol rekonstrukce laviček  
5512 6121 400 000,00 Kč zábradlí u požárních nádrží Křída a Stádlec 
6171 xxxx 180 000,00 Kč obecní úřad 
6171 6121 100 000,00 Kč bezbariérový přístup do budovy úřadu 
3639 6122 100 000,00 Kč vybavení restaurace 

Předsedající upozornil, že vývoj daňových příjmů je příznivý a doposud jsme neobdrželi 
schválené dotace v plné výši, je proto předpoklad, že po ukončení účetního období budou tyto 
prostředky opět na položku 8115 vráceny. 

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

-  pan Miroslav Hruška se zeptal, jak konkrétně bude využito 180.000,- na „obecní úřad“. 
Vyjádřil názor, že 180.000,- je hodně na 1/2 roku. 

Odpověděl předsedající: konkrétní zaúčtování na jednotlivé položky doposud nebylo 
provedeno. Jedná se např. o služby, materiál apod. Z těchto položek byly prostředky 
přesunuty jinam a nyní se tam tímto vrací. 

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

Návrh usnesení: 
Usnesení č. 154/11: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  Rozpočtové opatření č. 8/2016. 
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 154/11 bylo schváleno v navrženém znění. 

9. Příprava projektů na rok 2017. 

Předsedající navrhl několik akcí, na jejichž projektové přípravě by se mělo začít pracovat. Jde 
zejména o tyto: 

A) Rekonstrukce restaurace 

Pro celoroční využívání sálu případně i dalších částí objektu restaurace navrhuje předsedající 
zahájit práci na projektové dokumentaci na plynofikaci tohoto objektu. Pro zvýšení 
konkurenceschopnosti navrhuje předsedající zahájit práce na rekonstrukci kuchyně tak, aby 
byly splněny hygienické standardy. 
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B) Multifunkční hřiště 

Předsedající navrhl výstavbu víceúčelového hřiště na pozemku 246/27 v k.ú. Stádlec (hřiště 
za školou). Hřiště by bylo určeno a vybaveno pro hlavní sportovní aktivity (sloupky a síť na 
volejbal, stabilní basketbalové konstrukce, mobilní branky na malou kopanou, mobilní branky 
na florbal). Povrch hřiště by byl z modulového polypropylénového perforovaného 
vodopropustného sportovního povrchu typu např. BERGO - TENNIS v červeném barevném 
provedení. Hrací plocha by byla ohraničena mantinely z KVH profilů a instalovanou  sítí do 
celkové výše 4,0 m. 

C) Oslavy výročí obce 

Předsedající seznámil přítomné, že na příští rok připadá 730. výročí první zmínky o obci 
Stádlec a Křída. Pro toto výročí byla zajištěna Jihočeská dechová kapela Babouci a termín byl 
určen na 29.- 30. 7. 2017. Program oslav účast dalších spolků v obci bude na některém  
z příštím zasedání zastupitelstva projednán. 

D) Příprava pozemků pro výstavbu 

Protože byla dokončeno přeložení vedení vysokého napětí na pozemcích v severní části obce 
Stádlec, navrhuje předsedající zahájit práce na projektování ZTV/ZTI daného území. 

Předsedající upozornil, že toto není konečný výčet akcí, které se budou v příštím roce 
realizovat. Jedná se pouze o akce, jejichž projektovou přípravu by bylo vhodné zahájit už 
v letošním roce tak, aby v roce 2017 byly připraveny pro případné vyhlášené dotační tituly.  

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. 155/11: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   zahájení prací na realizaci rekonstrukce 
budovy restaurace; realizaci multifunkčního hřiště na pozemku  246/27 v k.ú. Stádlec; termín 
konání oslav 730. výročí první zmínky o obci Stádlec a Křída a zahájení prací na realizaci 
projektování ZTV/ZTI území určeného pro výstavbu. 
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 155/11 bylo schváleno v navrženém znění. 

10. Jmenování hodnotící komise. 

V souladu s čl. 17 Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu je nutné jmenovat hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek pro stavby Vodovod 
Staré Sedlo a víceúčelové hřiště Stádlec.  

Navrhované složení komise: Ing. Milan Kelich , Ing. Pavel Doubek a Eva Švadlenová. 
Náhradník: Patrik Andráš . 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení  
a přistoupeno k hlasování.  
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Návrh usnesení: 
Usnesení č. 156/11: Zastupitelstvo  j m e n u j e  členy hodnotící komise pro vyhodnocení 
nabídek pro stavby „Vodovod Staré Sedlo“ a „víceúčelové hřiště Stádlec“ v tomto složení:  
Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel Doubek a Eva Švadlenová, náhradník: Patrik Andráš . 
Ing. Milan Kelich 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 
Patrik Andráš Pro Výsledek hlasování                              9 - pro;   0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 156/11 bylo schváleno v navrženém znění. 

11. 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 4.4.2016 rozpočtové 
opatření (dále jen RO)  č. 5/2016, kterým na straně příjmové a výdajové došlo k navýšení 
rozpočtu o 1.650,-Kč; dne 2.5.2016 RO č. 6/2016, kterým na straně příjmové a výdajové 
došlo k navýšení rozpočtu o 50.850,-Kč; dne 1.6.2016 RO č. 7/2016, kterým na straně 
příjmové a výdajové došlo k navýšení  rozpočtu o 105.000,-Kč a dne 13.6.2016 RO č. 9/2016, 
kterým na straně příjmové a výdajové došlo k navýšení  rozpočtu o 480.000,-Kč. RO jsou 
přílohou tohoto zápisu; 

b)  přítomní byli seznámeni s rozhodnutím Zastupitelstva Jihočeského kraje o podpoře 
některých žádostí o dotace. Na rekonstrukci společenské místnosti ve Starém Sedle byla 
schválena dotace ve výši 210.000,-Kč, na rekonstrukci požární nádrže v Křídě 150.000,-Kč  
a na sedačku pro obtížně pohyblivé v budově úřadu 72.000,-Kč. Celkem přijde do rozpočtu 
obce částka ve výši 432 000,-Kč; 

c) v předvečer  dne seniorů 30. 9.  pořádá městys Stádlec besedu s MUDr. Radimem Uzlem. 
Beseda bude ve Slavňovicích od 15:00 hod.  

d) přítomní byli seznámeni s tím, že městys Stádlec obdržel dvě nabídky na pronájem 
restaurace. Jedna nebyla podána úplná a po výzvě nebyla žadatelem řádně doplněna. Druhá 
nabídka byla úplná a odpovídala požadovaným kritériím. O pronájmu se bude rozhodovat na 
zasedání zastupitelstva, které bude svoláno na 20. července 2016. 

Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. 

- pan Stanislav Kosobud upozornil, že na 24. září je plánována pouťová zábava a chtěl vědět, 
zda její konání bude na sále restaurace možné. 

Odpověděl předsedající: odpověď na tuto otázku bude známa po 20. 7. 2016. 

Nikdo další své stanovisko nesdělil, zastupitelstvo  b e r e  informace starosty na vědomí. 

Po vyčerpání všech bodů programu předsedající poděkoval přítomným zastupitelům  
a občanům  za účast a ukončil zasedání. 

Zasedání bylo ukončeno:  29. 6. 2016  v   17:50 hodin. 

Zapisovatelka: Hana Süsmilichová       Zápis byl vyhotoven dne:   30. 6. 2016 

Ověřovatelé:  Eva Švadlenová, v.r.  -    dne:  4. 7. 2016 

Miluše Némethová, v.r.  -    dne:  4. 7. 2016 

Starosta:  Ing. Milan Kelich, v.r.  -    dne:  4. 7. 2016 

L.S. 
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Přílohy zápisu: 

č.1 – závěrečný účet obce za rok 2015; 

č. 2 – Rozpočtová opatření č. 5/2016, 6/2016, 7/2016 a 9/2016. 


