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27. září 2017 od 17.00 hod. ve společenské  místnosti v obci Křída, č. p. 34 
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1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich  (dále jen předsedající nebo 
starosta). Po přivítání konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 8 členů 
zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále sdělil, že zápis  
z předchozího zasedání byl ověřen „bez námitek“  a byl k nahlédnutí na Úřadu městyse 
Stádlec a je trvale zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na stránce  
www.stadlec.eu. 



 2 

  Jmenoval:  
- zapisovatele:  Mgr. Alenu Krškovou ; 
- ověřovatele zápisu: p. Patrika Andráše a p. Romana Buchcara. 

2. Schválení programu. 

Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 17. zasedání 
zastupitelstva.   

Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda 
navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy 
na doplnění. Před hlasováním dal předsedající také možnost přítomným občanům vznést svá 
stanoviska. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané 
záležitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 236/17/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  program jednání 17. zasedání 
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
Jiří Süsmilich pro Bc. Jana Nová pro 
Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 
Roman Buchcar pro Ing. Petr Fuka omluven 
Patrik Andráš pro Výsledek hlasování                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 236/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

 3. Návrhy, připomínky a podněty občanů: 

A. Podněty podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním zastupitelstva. 

Žádné písemné podněty nebyly před konáním zasedání předloženy. 

B. Podněty předložené ústně přítomnými občany. 

- p. Stanislav Kosobud poděkoval za pomoc a součinnost při organizaci oslav 140. výročí 
založení SDH Stádlec; 

- p. Jíří Süsmilich poděkoval za realizaci parkovací plochy u moštárny; 

- p. Pavel Klasna vznesl dotaz na opravu silnic ve Stádlci, konkrétně silnice na Opařany; 

Odpověděl starosta: bude se opravovat úsek u budovy pošty a od zámku na konec obce 
Stádlec. O termínu opravy silnice na Opařany městys Stádlec informován nebyl. 

- p. Jiří Hladík  se zeptal na stavbu vodovodu do obce Křída; 

Odpověděl starosta: na minulém zasedání zastupitelstva byla tato akce schválena, 
v současné době jsou oslovováni majitelé pozemků, aby byla známa trasa vodovodu. Do 
konce roku by mělo být jasné, jakou trasou a zda vůbec budeme vodovod do obcí Křída, 
Slavňovice a Hájky realizovat. 

- pí. Barbora Klasnová požádala o prodloužení veřejného osvětlení k novostavbě jejich 
domu; 

Odpověděl starosta: prověřím, zda je prodloužení VO technicky možné. Pokud ano, není 
v osazení svítidla na sloup žádný problém.  

 

V 17:10 se dastavil Ing. Petr Fuka, počet přítomných zastupitelů se změnil na 9. 
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4. Zrušení usnesení č. 230/16/2017 - Výběr dodavatele na akci „Snížení energetické 
náročnosti MŠ Stádlec“. 

Předsedající seznámil přítomné s tím, že firma EUbuilding a.s., Na Výsluní 201/13, Praha 10, 
IČO: 241 79 876 odstoupila od realizace zakázky „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Stádlec“ s odvoláním na změnu podmínek jednoho ze svých subdodavatelů. Z tohoto důvodu 
je nutné zrušit usnesení o dodavateli stavby. Tato skutečnost byla sdělena i poskytovateli 
dotace.  Nový termín na dodání požadované dokumentace byl stanoven do 31. 1. 2018.   VŘ 
na dodavatele se v listopadu t.r. opakovat. Otevírání obálek se předpokládá začátkem 
prosince. Komise pro hodnocení nabídek určená usnesením č. 211/15/2017 zůstává 
v platnosti. 
Současně navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 237/17/2017: Zastupitelstvo  r u š í  své usnesení č. 230/16/2017 přijaté na 
16. zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2017. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávané záležitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 237/17/2017: Zastupitelstvo  r u š í  své usnesení č. 230/16/2017 přijaté na 16. 
zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2017. 
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. 237/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

5. Projednání akce „Výstavba RD v obci Stádlec“. 

Předsedající informoval zastupitele a přítomné občany o vyjádření souhlasu majitelů 
sousedních pozemků s akcí  „Výstavba RD v obci Stádlec“. Svůj souhlas vyslovili všichni 
majitelé dotčených pozemků kromě p. Dudy – pozemek 256/4. Zásadní pro realizaci akce je 
však souhlas firmy DUTCH FARMA Cítov, která vlastní pozemky přímo naproti pozemků 
městyse Stádlec. Společnost požaduje 150,-Kč za 1m². 

Ing. Kelich v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, upozornil na 
skutečnost, že projednávání tohoto bodu by mohlo  pro něho znamenat  výhodu  nebo  škodu 
(je jedním z majitelů sousedních pozemků) a proto požádal zastupitelstvo, aby rozhodlo  
o tom, zda  existuje  důvod pro jeho vyloučení z projednávání  a  rozhodování  v této  
záležitosti.  

Návrh usnesení č. 238/17/2017: Zastupitelstvo  r o z h o d l o, že nevylučuje jmenovaného  
z projednávání této věci a hlasování o ní. 

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. 

Usnesení č. 238/17/2017: Zastupitelstvo  r o z h o d l o, že nevylučuje jmenovaného  
z projednávání této věci a hlasování o ní. 
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. 238/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 
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Předsedající předložil názor znalce v  oboru ekonomika, odvětví stavebnictví Ing. Petra 
Kratochvíla , který považuje částku 100,-Kč za 1m² za hraniční.  

Předsedající navrhuje všem majitelům navrhnout částku za 1m² ve výši 150,-Kč a to 
v případě, že bude z jejich strany rychlé a vstřícné jednání.   

Přesedající navrhl zastupitelstvu v této věci přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 239/17/2017: Zastupitelstvo u k l á d á  starostovi: 

I. zadat zpracování GP dle předloženého návrhu; 

II. informovat majitele pozemků o   ceně za 1m² ve výši 150,-Kč; 

III. předložit na příští jednání zastupitelstva seznam majitelů, od kterých se bude výkup 
pozemků realizovat.  

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

- p. Stanislav Kosobud se zeptal na rozšířené prostory u cesty. 

Odpověděl starosta: jedná se o místo pro umístění elektroměru, plynoměru apod. 

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 239/17/2017: Zastupitelstvo  u k l á d á  starostovi:  

I. zadat zpracování GP dle předloženého návrhu; 

II. informovat majitele pozemků o   ceně za 1m² ve výši 150,-Kč; 

III. předložit na příští jednání zastupitelstva seznam majitelů, od kterých se bude výkup 
pozemků realizovat.  
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. 239/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Projednání provozního a návštěvního řádu víceúčelového hřiště ve Stádlci. 

Předsedající předložil ke schválení provozní a návštěvní řád víceúčelového hřiště ve Stádlci. 
Povinnost mít zpracované tyto dokumenty vyplývá ze zákona č. 258/2008 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví,  pro každého provozovatele veřejných hracích ploch. Nevybavení tohoto 
hřiště Návštěvním řádem a nemít pro toto hřiště schválený Provozní řád představuje pro 
městys Stádlec, jakožto provozovatele, značné riziko.  

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 240/17/2017: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  Provozní řád a Návštěvní řád 
pro víceúčelové hřiště ve Stádlci. 

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

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 240/17/2017: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  Provozní řád a Návštěvní řád pro 
víceúčelové hřiště ve Stádlci. 
Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 
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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. 240/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

7. Projednání úpravy  místní komunikace parc.č. 861 v k.ú. Slavňovice. 

Přesedající seznámil zastupitelstvo a přítomné občany s návrhem opravy místní komunikace 
na pozemku KN č. 861 v k.ú. Slavňovice. Pro opravu bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace, protože rozsah a charakter opravy nelze realizovat bez řádného řízení. Při 
zaměřování komunikace bylo zjištěno, že v některých úsecích nejsou splněny normy 
stanovené pro šířku komunikací.  Dále současná cesta v některých úsecích neodpovídá  trase 
podle katastru nemovitostí. Tyto skutečnosti znemožňují opravu stávající cesty.  

Předsedající proto navrhuje oslovit majitele sousedních pozemků s návrhem postoupení části 
svých pozemků městysi Stádlec pro vybudování komunikace s tím, že napojením pozemků na 
řádnou komunikaci  dojde ke zhodnocení jejich pozemků, na kterých lze dle ÚP realizovat 
výstavbu. Za tímto  za účelem mohou své pozemky lépe prodat. Bez řádné komunikace  
nebude nadále Úřad městyse Stádlec, jakožto příslušný silniční správní úřad, vydávat souhlas 
s napojením pozemků na současnou nevyhovující komunikaci. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 241/17/2017: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  záměr opravy stávající komunikace; 

II. u k l á d á   starostovi oslovit sousední majitele pozemků s návrhem o vypořádání pozemků 
tak, aby bylo možné rozšíření komunikace dle platné legislativy.  

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

- Ing. A. Hořejší se ptal, proč je právě u jeho pozemku „výkus“, jaký je důvod. Dále uvedl, 
že má pozemek zaměřen a osazen značkami a že s tímto nemůže souhlasit.  

Odpověděl starosta: zopakoval důvod, proč se celá záležitost řeší a zdůraznil, že jde pouze o 
návrh. Onen „výkus“ je výhybna, která musí na jednosměrných komunikacích po určité 
vzdálenosti vždy být. To, že se tento návrh nebude p. Hořejšímu líbit se dalo očekávat, 
bohužel už nebyl čas nechat návrh přepracovat tak, aby byla výhybna umístěna jinde. 
Manželům Hořejším bude předložen jiný návrh. V každém případě bude na rozšíření cesty 
potřeba i nějaká část pozemku manželů Hořejších. Bez toho záměr nebude možné realizovat. 
Upozornil, že vše je v zájmu majitelů pozemků. Pokud oni nebudou mít zájem na tom, aby 
byla vytvořena regulérní cesta, tak vytvořena nebude.  

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 241/17/2017: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  záměr opravy stávající komunikace; 

II. u k l á d á   starostovi oslovit sousední majitele pozemků s návrhem o vypořádání pozemků 
tak, aby bylo možné rozšíření komunikace dle platné legislativy.  
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. 241/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 
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8. Zřízení výboru. 

Předsedající navrhl  zřídit Výbor pro dohled na restaurací [viz. § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. l) zákona o obcích], z důvodu investice značných finančních prostředků do 
rekonstrukce objektu, jejichž účelné a efektivní vynaložení je nutné kontrolovat. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (viz. § 117 odst. 3 zákona  
o obcích), přičemž členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (viz. § 117 odst. 4 zákona o obcích).  

Předsedající navrhl, aby výbor byl pětičlenný a předsedou výboru navrhl místostarostu Ing. 
Pavla Doubka. Členy výboru jsou navrženi Mgr. Alena Kršková, MUDr. Mojmír 
Faltýsek, Petr Kyrian a Daniela Bezpalcová. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 242/17/2017: Zastupitelstvo: 

I.  z ř i z u j e   Výbor pro dohled nad restaurací.  

II. v o l í  předsedou výboru Ing. Pavla Doubka; 

III. v o l í  členy výboru Mgr. Alenu Krškovou, MUDr. Mojmíra Faltýska, Petra Kyriana a 
Danielu Bezpalcovou.. 

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

- Ing. Petr Fuka nepovažuje účast paní Bezpelcové vy výboru za vhodné. Chtěl znát důvod 
její účasti. 

Odpověděl starosta: Paní Bezpalcová, jako nájemce restaurace by měla být také členkou 
výboru. 

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 242/17/2017: Zastupitelstvo   

I.  z ř i z u j e   Výbor pro dohled nad restaurací; 

II. v o l í  předsedou výboru Ing. Pavla Doubka; 

III. v o l í  členy výboru Mgr. Alenu Krškovou , MUDr. Mojmíra Faltýska, Petra Kyriana 
a Danielu Bezpalcovou. 
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 proti 
Patrik Andráš pro Výsledek hlasování                               8 - pro; 1 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 242/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

9. Výroční zpráva  ředitele příspěvkové organizace. 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Stádlec zpracoval a v souladu s § 10 odst. 3 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) předložil Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní 
rok 2016/2017. 
Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách městyse Stádlec. 

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti. 
Zastupitelstvo bere Výroční zprávu na vědomí. 
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10. Výběr dodavatele – oprava kanalizace, použití Rezervního fondu vodohospod.  
majetku. 

Předsedající předložil ke schválení zastupitelstvu použití finančních prostředků 
nashromážděných v rezervním fondu VHM na opravu havárie kanalizačního řadu, který 
nevydržel nápor přívalových dešťů dne 24. 7. 2017 a 11. 8. 2017. Dle pravidel pro použití 
prostředků z fondu lze finanční prostředky použít jen na opravu, údržbu nebo obnovu VHM a 
to jen při výdajích přesahujících 300.000,-Kč. Tyto podmínky tato oprava splňuje.  
Předsedající s odvoláním na ustanovení čl. 4 odst. 4 Vnitřní směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu navrhl zadat realizaci firmě KAVAS-W, která zahajuje práce ve 
Starém Sedle na vodovodních přípojkách a byla jako jediná schopna práce přerušit a provést 
urychleně opravu (SÚS realizuje v trase kanalizace pokládku nového povrchu silnice). 
Celková cenová nabídka na opravu je ve výši 461.580,-Kč (cena s DPH 558.504,-Kč).  
Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 243/17/2017: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e: 

I.  firmu KAVAS-W jako dodavatele stavby „Oprava havárie kanalizace Stádlec“; 

II. rozpočtové krytí akce ve výši 560.000,-Kč z úspor z minulých let – viz bod Rozpočtové 
opatření; 

III. použití finančních prostředků z Rezervního  fondu VHM na financování akce „Oprava 
havárie kanalizace Stádlec“. 

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. 243/17/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I.  firmu KAVAS-W jako dodavatele stavby „Oprava havárie kanalizace Stádlec“; 

II. rozpočtové krytí akce ve výši 560.000,-Kč z úspor z minulých let – viz bod Rozpočtové 
opatření; 

III. použití finančních prostředků z Rezervního  fondu VHM na financování akce „Oprava 
havárie kanalizace Stádlec“. 
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. 243/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

11. Výběr dodavatele –  úprava veřejných prostranství navazujících na zpevněné plochy 
silnice. 

Předsedající seznámil zastupitele a občany se zahájením oprav silnice III/13711 u budovy 
pošty, kterému předcházelo jednání za účasti ředitelky závodu SÚS v Táboře, jejího náměstka 
a cestmistra dne 18.8.2016 a následný dopis  ředitele SÚS JčK ze dne 21.9.2016 (informace 
podána na zasedání zastupitelstva č. 12/2016). 

Součinnost městyse Stádlec při opravě silnice č. III/13711 bude spočívat v tom, že prostor 
před poštou o velikosti 364 m² bude nově vyasfaltován a využit jako parkoviště.  

Pokládku nového povrchu by provedla  firma COLAS CZ, s.r.o., která předložila nabídku 
jednotlivých položek, které se však významně liší od cen, za které firma COLAS CZ, s.r.o. 
provádí stejné práce pro Jihočeský kraj.  

Položka Název Cena pro JčK Cena pro městys 
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574A43 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11TL 50MM 

193,- 278,40 

572213 Spojovací postřik z emulze do 
0,5KG/M2 

7,- 13,20 

567544 Vrstva pro obnovu a opr. recyk. za 
studena a ASF EM TL do 200MM 

156,- 540,- 

 Celková cenová nabídka na opravu je ve výši 302.203,-Kč (bez DPH). V cenách pro JčK, a to 
i s případnou finanční účastí na režii, by však mohla být i o polovinu nižší.  Předsedající 
upozornil na povinnost vynakládat finanční prostředky městyse účelně, hospodárně  
a efektivně. Při porovnání cenových nabídek na stavbu, která se prování ve stejném místě  
a stejnou technologií je zřejmé, že stavba je předražená. Vysvětlení firmy COLAS CZ, že se 
v případě obce jedná o menší plochu a proto jsou vyšší realizační náklady,  nelze akceptovat. 

Návrh usnesení č. 244/17/2017: Zastupitelstvo:   

I.  n e s c h v a l u j e  realizovat akci „Úprava veřejných prostranství navazujících na 
zpevněné  plochy silnice “ za cenu dle Cenové nabídky ze dne 15.9.2017 od  firmy COLAS 
CZ, s.r.o; 

II. t r v á  na realizaci  akce „Úprava veřejných prostranství navazujících na zpevněné  
plochy silnice “ za stejných položkových cen, za jakých je akce realizována pro JčK; 

III. s o u h l a s í  s tím, aby se městys Stádlec spolupodílel na úhradě režie akce a to ve výši 
max. 10% ceny díla objednané městysem Stádlec (cena bez DPH); 

IV. s c h v a l u j e   rozpočtové krytí akce ve výši 140.000,-Kč z úspor z minulých let – viz bod 
Rozpočtové opatření. 

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. 244/17/2017: Zastupitelstvo: 

I.  n e s c h v a l u j e  realizovat akci „Úprava veřejných prostranství navazujících na 
zpevněné  plochy silnice “ za cenu dle Cenové nabídky ze dne 15.9.2017 od  firmy COLAS 
CZ, s.r.o; 

II.  t r v á  na realizace  akce „Úprava veřejných prostranství navazujících na zpevněné  
plochy silnice “ za stejných položkových cen, za jakých je akce realizována pro JčK; 

III. s o u h l a s í  s tím, aby se městys Stádlec spolupodílel na úhradě režie akce a to ve výši 
max. 10% ceny díla objednané městysem Stádlec (cena díla bez DPH); 

IV. s c h v a l u j e  rozpočtové krytí akce ve výši 140.000,-Kč z úspor z minulých let – viz 
bod Rozpočtové opatření. 
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. 244/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

12. Výběr dodavatele –  úprava veřejných prostranství městyse Stádlec. 

Předsedající seznámil zastupitele a občany se zahájením prací na finální úpravě veřejných 
prostor v obci Stádlec. Jedná se o plochu u Petrovského rybníka, prostor hřbitova, za základní 
školu, před moštárnou a před č.p. 45. Celková cena těchto úprav je 591.000,-Kč vč. DPH. 
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Předsedající s odvoláním na ustanovení čl. 4 odst. 4 Vnitřní směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu navrhl zadat realizaci firmě Jan Matoušek, Janáčkova 3085, Tábor, 
IČ: 03348202 a to z těchto důvodů: 
- firma byla ochotna zabezpečit zpracování projektu na realizaci úprav veřejných prostor; 
- firma nabízí individuální přístup k realizaci zakázky (např. rozložení plateb na delší 
období.); 
- městys Stádlec má s touto firmou dobré zkušenosti. Firma realizovala i drobné úpravy  
a výsadbu jednotlivých stromů. 

S pracemi, které je vhodné zahájit ještě na podzim letošního roku bude neprodleně započato, 
hlavní část úprav bude realizovaná a fakturována na jaře příštího roku. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 245/17/2017: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  firmu Jan Matoušek, 
Janáčkova 3085, Tábor, IČ: 03348202 jako realizátora úprav veřejných prostranství v obci 
Stádlec. 

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. 245/17/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e firmu Jan Matoušek, Janáčkova 
3085, Tábor, IČ: 03348202 jako realizátora úprav veřejných prostranství v obci Stádlec. 
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. 245/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

13. Rozpočtové opatření č. 14/2017. 

Předsedající předložil ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 14/2017 spočívající 
v tom, že je nutné rozpočtově pokrýt zvýšené náklady na opravu havárie kanalizace ve Stádlci 
ve výši 560.000,-Kč a na úpravu veřejných prostranství navazujících na zpevnění plochy 
silnice před budovou pošty a to ve výši 140.000,-Kč.  Výše uvedené výdaje rozpočtu budou 
rozpočtově pokryty z úspor z minulých let. Dále ve zvýšení rozpočtu na straně příjmů  
i výdajů o 45.000,-Kč (náležitosti pošt, nakládání s odpady). 

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 246/17/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  RO č.14 /2017. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávané záležitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 246/17/2017: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  RO č. 14/2017. 
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. 246/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 
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14. Inventarizace majetku. 

Předsedající podal informaci o zajištění inventarizace majetku v roce 2017. Inventarizace 
majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
a  vyhlášky MF ČR č. 270/2010. Předložil zastupitelstvu Plán inventur a jmenoval 
inventarizační komisi ve složení:  

Předseda:  Ing. Pavel Doubek  
členové: Mgr. Alena Kršková, Ing. Milan Kelich, Eva Švadlenová,   

Inventarizační komise je současně  komisí likvidační. 

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:  

Návrh usnesení č. 247/17/2017: Zastupitelstvo s c h v a l u j e   plán inventarizace majetku 
městyse Stádlec v roce 2017 a složení inventarizační/likvidační  komise. 

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 usnesení. 

Usnesení č. 247/17/2017: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  plán inventarizace majetku městyse 
Stádlec v roce 2017 a složení inventarizační/likvidační  komise. 
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. 247/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

15. Jmenování komise pro vyhodnocení nabídek. 

V souladu s čl. 17 Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu je nutné jmenovat hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek na vyhlášenou výzvu 
k předložení nabídky na VZMR - Komunální nákladní vozidlo do 3,5 t (kategorie N1), 
Navrhované složení komise: Ing. Milan Kelich , Jiří Susmilich a Eva Švadlenová. 
Náhradník: Roman Buchcar. 

Návrh usnesení č. 248/17/2017: Zastupitelstvo  j m e n u j e  členy hodnotící komise pro 
vyhodnocení nabídek na vyhlášenou výzvu k předložení nabídky na VZMR - Komunální 
nákladní vozidlo do 3,5 t (kategorie N1), ve složení: Ing. Milan Kelich, Jiří Susmilich a Eva 
Švadlenová. Náhradník: Roman Buchcar. 

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

Ing. Kelich zdůraznil nutnost pořízení komunálního vozidla. Samotná výzva na dodání 
vozidla bude vyhlášena v prosinci.  

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

Usnesení č. 248/17/2017: Zastupitelstvo  j m e n u j e  členy hodnotící komise pro 
vyhodnocení nabídek na vyhlášenou výzvu k předložení nabídky na VZMR - Komunální 
nákladní vozidlo do 3,5 t (kategorie N1), ve složení: Ing. Milan Kelich , Jiří Susmilich a Eva 
Švadlenová. Náhradník: Roman Buchcar. 
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 
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Patrik Andráš pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 248/17/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

16. Informace starosty a místostarosty. 

A) Informace starosty: 

a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  v platném znění a čl. 10 
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta  dne 18. 5. 2017 Rozpočtové opatření (dále jen 
RO) č. 7/2017 – spočívající ve srovnání příjmů za pronájem vodohospodářského majetku dle 
rozpisu od firmy Čevak a  v přesunu na opravu elektrických rozvodů. RO č. 8/2017 – 
obdržení investiční dotace na Multifunkční hřiště, schválení  daru TJ Sokol Stádlec a navýšení 
prostředků na plynofikaci restaurace. RO č. 9/2017 – obdržení Nadačního příspěvku na 
zhotovení praporu ve výši 4000,- Kč, RO č. 10/2017 přesun prostředků na GP věcná břemena, 
na havárii kanalizace a vymalování, oprava pódia a  koberec v restauraci, RO č. 11/2017 – 
dotace na výchovný zásah v lesích ve výši 26 360,-Kč, RO č. 12/2017 přesun prostředků na 
volby do PS PČR, na zahradnické úpravy  a  RO č. 13/2017 dotace na vodovod Staré Sedlo ve 
výši 1.366.000,-Kč. 

RO jsou trvale zveřejněna na  http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni 

b) starosta informoval o nabytí účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Tímto zákonem se stává Ministerstvo spravedlnosti ČR 
ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, jakožto i centrálním evidenčním orgánem 
pro všechna oznámení veřejných funkcionářů. Současně informoval veřejné funkcionáře 
v působnosti městyse Stádlec (starosta , místostarosta), kterých se ustanovení zákona týká, o 
povinnosti provést mimořádné oznámení v Centrálním registru a to od 1.10. do 30.11.2017. 
Současně předal místostarostovi heslo k přihlášení do Centrálního registru. 

c) Posezení ze seniory bude v pátek 1. prosince 2017 na sále Stádlecké restaurace. 

d) Ve středu 13. prosince bude tamtéž Vánoční koncert spojený s akcí „Česko zpívá koledy“. 

e) Předsedající vyzval všechny spolky k předložení svých finančních požadavků do 
připravovaného rozpočtu na rok 2018 a to nejpozději do konce měsíce října. 

f) Jihočeský vodárenský svaz bude na Valné hromadě 10. 10. 2017 schvalovat příspěvek pro 
městys Stádlec ve výši 415.000,- na nově připojené obyvatele k vodovodní síti. 

g) 26. 9. 2017 proběhlo v sídle SÚS JčK otevírání  obálek pro akci „Kompletní zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby s názvem 
Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 včetně křižovatky Stádlec“. V praxi to znamená, 
že SÚS připravuje opravy silnice vedoucí od Jednoty k zámku a městys Stádlec se bude 
finančně podílet na částech patřící městysi Stádlec – např. kanalizace, apod.).  

h) Bylo zveřejněna výzva na obsazení místa Technický pracovník městyse Stádlec. 
Podrobnosti na webu městyse. 

B) Informace místostarosty: 

Místostarosta podal informaci o jednaní Školské rady ZŠ a MŠ Stádlec. 

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

- p. Stanislav Kosobud se zeptal na personální obsazení mateřské školy a školní jídelny  
a počty dětí ve škole a školce. 

Odpověděl místostarosta: od 1. 9. 2017 je v ZŠ 15 dětí a v MŠ 19. Jména personálu školy 
jsou uvedeny na webových stránkách školy. 

Nikdo další stanovisko nesdělil, zastupitelstvo  b e r e  informace starosty a místostarosty 
na vědomí. 
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Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním 
přítomným za účast. 

Zasedání bylo ukončeno:  27. 9. 2017  v 18:15 hodin. 

 

Zapisovatelka: Mgr. Alena KRŠKOVÁ Zápis byl vyhotoven dne:   2. 10. 2017 

Ověřovatelé:  Patrik ANDRÁŠ, v.r.  -    dne:  5. 10. 2017 

Roman BUCHCAR, v.r. -    dne:  3 . 10. 2017 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r. -    dne:  4 . 10. 2017 

 

L.S. 


