
  Městys Stádlec 
Stádlec čp. 150, 39162 

 
  IČ: 00252930,   DIČ: CZ00252930,  bank. spojení  KB Tábor č.ú. 4420301/0100, IDDS: p43jdxf 

Zápis č. 19/2018 

z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 
28. února 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti městyse Stádlec č.p. 150, 2.p 

Přítomni: Patrik Andráš, Roman Buchcar, Ing. Pavel Doubek, Ing. Petr Fuka, Ing. Milan 
Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová,  Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. 
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10. Mimořádná odměna starostovi. .......................................................................................... 13 
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1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich  (dále jen předsedající nebo 
starosta). Po přivítání konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 9 členů  
zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále sdělil, že zápis  
z předchozího zasedání byl ověřen „bez námitek“  a byl k nahlédnutí na Úřadu městyse 
Stádlec a je trvale zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránce  
http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva 
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  Jmenoval:  
- zapisovatelku:  pí. Hanu Süsmilichovou; 
- ověřovatele zápisu: p. Ing. Petra Fuku a p. Jiřího Süsmilicha. 

2. Schválení programu. 

Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 19. 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. 272/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  program jednání 19. 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 pro 
Patrik Andráš pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 272/19/2018 bylo schváleno.  

 3. Návrhy, připomínky a podněty občanů: 

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

Občan obce požádal o směnu pozemku KN č. 112/2 o výměře 192 m² (ostatní plocha), který 
je v jeho vlastnictví za část pozemku v majetku městyse Stádlec KN č. 312, oba v k.ú. Křída  
u Stádlce. Svou žádost zdůvodnil tím, že na jeho pozemku se nachází stavby – kanalizace  
a komunikace, které byly zřízeny bez souhlasu majitele. Dále se předpokládá vedení 
vodovodního řadu přes tento pozemek. 

Předsedající konstatoval, že vodovodní řad byl z tohoto pozemku přesunut na pozemek 
v majetku městyse Stádlec. Komunikaci a kanalizaci již odstranit nelze, proto navrhuje odkup 
pozemku za cenu 100,-Kč na 1m. Směnu, tak jak je navrhována, nelze realizovat, protože 
pozemek KN č. 312 (orná půda)  nelze rozdělit, protože se jedná o pozemek včleněný do 
souvislého lánu pole bez přístupové cesty.  

Předsedající navrhuje v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 273/19/2018: Zastupitelstvo:  

I.  se směnou pozemku dle návrhu občana obce  n e s o u h l a s í ; 

II. p ř e d k l á d á  návrh   občanovi obce  na odkup pozemku KN č. 112/2 o výměře 192 m² 
(ostatní plocha) za cenu 19.200,-Kč s tím, že městys Stádlec dále uhradí náklady spojené 
s vyhotovením příslušné smlouvy a podáním návrhu na vklad na katastrálním pracovišti. 

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. 273/19/2018: Zastupitelstvo: 

I.  se směnou pozemku dle návrhu  občana  obce  n e s o u h l a s í ; 
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II. p ř e d k l á d á  návrh   občanovi obce na odkup pozemku KN č. 112/2 o výměře 192 m² 
(ostatní plocha) za cenu 19.200,-Kč s tím, že městys Stádlec dále uhradí náklady spojené 
s vyhotovením příslušné smlouvy a podáním návrhu na vklad na 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. 273/19/2018 bylo schváleno. 

B. Podněty předložené ústně přítomnými občany. 

Žádný z přítomných občanů nepředložil podnět k řešení. 

Předsedající uvedl, že v tomto bodu mají občané možnost přednést jakýkoliv požadavek, 
žádost nebo požádat o projednání jakéhokoliv problému, který je tíží. Pokud není žádný 
problém či požadavek přednesen, nelze očekávat jeho řešení.  Snaha budit zdání, že vedení 
obce skutečné problémy občanů neřeší vyznívají poněkud zvláštně. 

- občan obce se zeptal na nové nájemníky v bytě nad moštárnou. 

Odpověděl předsedající: neplánované pronajmutí bytu bylo vyvoláno třemi skutečnostmi:  
1. novela zákona o hmotné nouzi ukládá obci přednostně přidělit byt občanovi, který se na 
jejím území nachází a který je ve složité situaci; 2. právě občanovi  v takové situaci byla, což 
doložil potvrzením od ošetřujícího lékaře a 3. úhrady stálých plateb za elektroměr  
a plynoměr v prázdném bytě  byly stanoveny jako pro podnikající subjekt. Proto byl byt 
přidělen. Předsedající zdůraznil, že o koho jiného by se měla obec postarat, než  
o znevýhodněnou osobu.  

- občan obce  jako zástupce majitelky jednoho z pozemků, který je v lokalitě pro plánovanou 
zástavbu ocenil otevřenost, rychlost a vstřícnost při jednání o tomto záměru;  
dále jako předseda jednoho ze spolků poděkoval za provedené opravy  sociálního zázemí 
v budově pronajaté spolku. 

4. Majetkové záležitosti: 

A. Prodej pozemku KN č. 559/12 v k.ú. Stádlec. 

Předsedající přednesl žádost občana obce, který žádá o prodej pozemku č. 559/12, ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 24 m², která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. 
Stádlec.  

Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době 
od 8. 2. 2018 do   26. 2. 2018.  

Pan Patrik Andráš v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, upozornil na 
skutečnost, že projednávání tohoto bodu by mohlo pro osobu blízkou  znamenat výhodu nebo 
škodu a proto informoval zastupitelstvo, že se v dané věci nebude účastnit hlasování. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 274/19/2018: Zastupitelstvo:  

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku KN parc. č. 559/12  v k.ú. Stádlec, o akt. výměře 24m², 
ostatní plocha – jiná plocha  občanům  obce za prodejní cenu 2.400,-Kč. Správní poplatek ve 
výši 1.000,-Kč při podání návrhu na vklad do KN nehradí městys Stádlec.. 

II. u k l á d á  starostovi zabezpečit příslušnou smlouvu a podat návrh na vklad na příslušném 
Katastrálním pracovišti  KÚ. 



 4 

 
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. 274/19/2018: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku KN parc. č. 559/12  v k.ú. Stádlec, o akt. výměře 24m², 
ostatní plocha – jiná plocha  občanům obce do SJM, za prodejní cenu 2.400,-Kč. Správní 
poplatek ve výši 1.000,-Kč při podání návrhu na vklad do KN nehradí městys Stádlec. 

II. u k l á d á  starostovi zabezpečit příslušnou smlouvu a podat návrh na vklad na příslušném 
Katastrálním pracovišti  KÚ. 
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 nehlasoval Výsledek hlasování                             8 - pro;   1 - nehlasoval 
Usnesení č. 274/19/2018 bylo schváleno. 

B. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské síte.  

Předsedající předložil smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se zřizuje ve prospěch občanky,  
právo odpovídající zřízení služebnosti inženýrské sítě (STL plynovodní přípojka a domovní 
plynovod) na pozemku KN parc. č. 561/2 v k.ú. Stádlec. Služebnost se uzavírá bezúplatně. 

Záměr o zřízení služebnosti byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový 
přístup v době od 8. 2. 2018 do   26. 2. 2018.  

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 275/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě (STL plynovodní přípojka a domovní plynovod) na pozemku parc. č. 561/2 v k.ú. Stádlec 
ve prospěch občanky jako „oprávněné“ a městysem Stádlec jako „povinným“ a to 
bezúplatně. 

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. 275/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(STL plynovodní přípojka a domovní plynovod) na pozemku parc. č. 561/2 v k.ú. Stádlec ve 
prospěch občanky  jako „oprávněné“ a městysem Stádlec jako „povinným“ a to bezúplatně. 
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. 275/19/2018 bylo schváleno. 

5. Výkup pozemků: 

Předsedající přednesl návrhy na výkup pozemků v lokalitě určené pro zástavbu. Jedná se  
o části přilehlých pozemků, ze kterých byla oddělena část, o kterou se rozšíří komunikace tak, 
aby došlo ke splnění současně platných norem stanovených pro komunikace. Všichni 
zúčastění se záměrem městyse Stádlec vyslovili souhlas s realizací a dali plné moci k jejich 
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zastupování před stavebním úřadem ve věci dělení pozemku. Souhlas s dělením pozemků byl 
na základě zpracovaného Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, 
ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12. 
2017 a odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12. 12. 2017 (dále jen „Geometrický plán“) 
vydán.  Výkupní cena dle usnesení zastupitelstva č. 239/17/2017 stanovena na 150,- Kč za 
1m². 

A. Koupě pozemku parc. č. 256/53 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemku parc. č. 256/53 v k.ú. Stádlec o výměře 74m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 256/15 
– zahrada která je zapsaná na LV 657, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 11.100,-Kč. 

Návrh usnesení č. 276/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 256/53 v k.ú. Stádlec o výměře 74m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017,   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 256/15 
– zahrada která je zapsaná na LV 657, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 11.100,-Kč; 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 

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. 276/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 256/53 v k.ú. Stádlec o výměře 74m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017,   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 256/15 
– zahrada která je zapsaná na LV 657, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 11.100,-Kč; 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 
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. 276/19/2018 bylo schváleno. 

B. Koupě pozemku parc. č. 256/54 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemku parc. č. 256/54 v k.ú. Stádlec o výměře 110m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 256/14 
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– zahrada která je zapsaná na LV 399, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce  za 
kupní cenu 16.500,-Kč. 

Návrh usnesení č. 277/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 256/54 v k.ú. Stádlec o výměře 110m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 256/14 
– zahrada která je zapsaná na LV 399, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 16.500,-Kč; 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 

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. 277/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 256/54 v k.ú. Stádlec o výměře 110m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 256/14 
– zahrada která je zapsaná na LV 399, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 16.500,-Kč; 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 
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. 277/19/2018 bylo schváleno. 

C. Koupě pozemku parc. č. 256/64, 256/63 a 246/100 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemků parc. č. 256/64 o výměře 83m², druh pozemku – travní porost, parc. č. 
256/63 o výměře 90m², druh pozemku – travní porost a parc. č. 246/100 o výměře 61m², druh 
pozemku – orná půda vše v k.ú. Stádlec,  vydělených GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-
59/2017, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem 
dne 3.12.2017 a odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkových parcel 
katastru nemovitostí p. č. 256/13 druh pozemku – travní porost, 256/12 druh pozemku – travní 
porost a 246/61 druh pozemku – orná půda, které jsou zapsány na LV 587, pro obec Stádlec, 
k. ú. Stádlec od DUTCH Farma Cítov, IČ: 252 95 144 za kupní cenu 35.100,-Kč. 

Návrh usnesení č. 278/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemků parc. č. 256/64 o výměře 83m², druh pozemku – travní porost, parc. č. 
256/63 o výměře 90m², druh pozemku – travní porost a parc. č. 246/100 o výměře 61m², druh 
pozemku – orná půda vše v k.ú. Stádlec, vydělených GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-
59/2017, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 
3.12.2017 a odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkových parcel 
katastru nemovitostí p. č. 256/13 druh pozemku – travní porost, 256/12 druh pozemku – travní 
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porost a 246/61 druh pozemku – orná půda, které jsou zapsány na LV 587, pro obec Stádlec, 
k. ú. Stádlec od DUTCH Farma Cítov, IČ: 252 95 144,  za kupní cenu 35.100,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi  podat návrh na vklad. 

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. 278/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemků parc. č. 256/64 o výměře 83m², druh pozemku – travní porost, parc. č. 
256/63 o výměře 90m², druh pozemku – travní porost a parc. č. 246/100 o výměře 61m², druh 
pozemku – orná půda vše v k.ú. Stádlec, vydělených GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-
59/2017, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem 
dne 3.12.2017 a odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkových parcel 
katastru nemovitostí p. č. 256/13 druh pozemku – travní porost, 256/12 druh pozemku – travní 
porost a 246/61 druh pozemku – orná půda, které jsou zapsány na LV 587, pro obec Stádlec, 
k. ú. Stádlec od DUTCH Farma Cítov, IČ: 252 95 144,  za kupní cenu 35.100,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi podat návrh na vklad. 
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. 278/19/2018 bylo schváleno. 

D. Koupě pozemku parc. č. 246/104 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemku parc. č. 246/104 v k.ú. Stádlec o výměře 87m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/66 
– zahrada která je zapsaná na LV 358, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce, za 
kupní cenu 13.050,-Kč. 

Návrh usnesení č. 279/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 246/104 v k.ú. Stádlec o výměře 87m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/66 
– zahrada která je zapsaná na LV 358, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 13.050,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 

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

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. 279/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 246/104 v k.ú. Stádlec o výměře 87m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/66 
– zahrada která je zapsaná na LV 358, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce za 
kupní cenu 13.050,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 
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. 279/19/2018 bylo schváleno. 

E. Koupě pozemku parc. č. 246/102 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemku parc. č. 246/102 v k.ú. Stádlec o výměře 93m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/63 
– zahrada která je zapsaná na LV 606, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce, za 
kupní cenu 13.950,-Kč. 

Návrh usnesení č. 280/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 246/102 v k.ú. Stádlec o výměře 93m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/63 
– zahrada která je zapsaná na LV 606 pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce, za 
kupní cenu 13.950,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 

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

- občana obce chtěl upřesnit výměru odkupované části pozemku. V návrhu geometrického 
plánu byla uvedena výměra 96m². 

Odpověděl předsedající: jednalo se o návrh GP. Skutečná výměra vychází z odsouhlaseného 
GP z katastrálního pracoviště a je 93m². 

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

Usnesení č. 280/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 246/102 v k.ú. Stádlec o výměře 93m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/63 
– zahrada která je zapsaná na LV 606 pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od občana obce, za 
kupní cenu 13.950,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 
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III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 
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. 280/19/2018 bylo schváleno. 

F. Koupě pozemku parc. č. 246/98 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemku parc. č. 246/98 v k.ú. Stádlec o výměře 273m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/65 
– zahrada která je zapsaná na LV 499, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od Ing. Milana 
Kelicha,  bytem Stádlec 104,  za kupní cenu 40.950,-Kč. 

Předsedající 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 a 
proto požádal zastupitelstvo, aby rozhodlo o tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z 
projednávání a rozhodování v této záležitosti. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 281/19/2018: Zastupitelstvo r o z h o d l o, že vylučuje 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 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 281/19/2018: Zastupitelstvo r o z h o d l o, že vylučuje 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. 281/19/2018 bylo schváleno. 

Předsedající  dále přednesl návrh usnesení projednávané záležitosti. 

Návrh usnesení č. 282/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 246/98 v k.ú. Stádlec o výměře 273m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/65 
– zahrada která je zapsaná na LV 499, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od Ing. Milana 
Kelicha,  bytem Stádlec 104,  za kupní cenu 40.950,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 

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

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. 282/19/2018: Zastupitelstvo: 

I. Koupi pozemku parc. č. 246/98 v k.ú. Stádlec o výměře 273m², druh pozemku – zahrada, 
vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a odsouhlaseným 
katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 246/65 
– zahrada která je zapsaná na LV 499, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec od Ing. Milana 
Kelicha,  bytem Stádlec 104,  za kupní cenu 40.950,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad.  
Ing. Milan Kelich nehlasoval 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                             8 - pro;  1 - nehlasoval; 
Usnesení č. 282/19/2018 bylo schváleno. 

G. Koupě pozemku parc. č. 256/61 v k.ú. Stádlec 

Koupě pozemku parc. č. 256/61 v k.ú. Stádlec o výměře 74m², druh pozemku – trvalý travní 
porost, vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017  
a odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí p. č. 256/4 – trvalý travní porost, která je zapsaná na LV 755, pro obec Stádlec,  
k. ú. Stádlec občana obce, za kupní cenu 11.100,-Kč. 

Návrh usnesení č. 283/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e: 

I. Koupi pozemku parc. č. 256/61 v k.ú. Stádlec o výměře 74m², druh pozemku – trvalý travní 
porost, vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a 
odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12.12.2017   z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí p. č. 256/4 – trvalý travní porost, která je zapsaná na LV 755, pro obec Stádlec,  
k. ú. Stádlec od občana obce, za kupní cenu 11.100,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 

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. 283/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e : 

I. Koupi pozemku parc. č. 256/61 v k.ú. Stádlec o výměře 74m², druh pozemku – trvalý travní 
porost, vyděleného GP pro rozdělení pozemku č. pl. 353-59/2017, ověřeným úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 3.12.2017 a 
odsouhlaseným katastrálním úřadem dne 12.12.2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí p. č. 256/4 – trvalý travní porost, která je zapsaná na LV 755, pro obec Stádlec,  
k. ú. Stádlec občana obce, za kupní cenu 11.100,-Kč. 

II. správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN uhradí městys Stádlec; 

III. Ukládá starostovi zpracovat příslušnou kupní smlouvu a podat návrh na vklad. 
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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. 283/19/2018 bylo schváleno. 

6. Projednání a schválení MAP ORP Tábor 

Na městys Stádlec, jakožto na zřizovatele školského zařízení, se obrátilo město Tábor se 
žádostí o schválení Místního akčního plánu v ORP Tábor.  Tento dokument zahrnuje i 
Základní školu a mateřskou školu Stádlec, proto je nutný souhlas jejího zřizovatele. Odkaz na 
celý strategický dokument byl zveřejněn na webových stránkách městyse Stádlec 5. 2. 2018. 

Návrh usnesení č. 284/19/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  strategický dokument Místní 
akční plán vzdělávání ORP Tábor a to včetně příloh. Tento dokument včetně investičních 
záměrů je schvalován dle § 84 odst. 2 zákona 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, z pozice zřizovatele školy v obci. 

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. 284/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  strategický dokument Místní akční 
plán vzdělávání ORP Tábor a to včetně příloh. Tento dokument včetně investičních záměrů je 
schvalován dle § 84 odst. 2 zákona 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
z pozice zřizovatele školy v obci. 
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. 284/19/2018 bylo schváleno. 

7. Projednání informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí  
a měst 

Předsedající seznámil s výzvou České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně 
prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb týkající se neveřejně připravované 
účelové změně zákona o odpadech, která přinese razantní zdražení skládkovacích poplatků, 
jejichž plátci jsou obce a města. Důvodem má být zájem na vytvoření ekonomického prostoru 
pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů. Výše uvedené subjekty navrhují 
transparentní projednávání problematiky vedoucí k přijetí nového zákona o odpadech, který 
reflektuje i evropské směřování v odpadovém hospodářství. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 285/19/2018: Zastupitelstvo: 

I.  p r o j e d n a l o   informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství,  
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 
skládkovacích poplatků; 

II. n e s o u h l a s í   s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na 
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství; 
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III. zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou 
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských 
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.  ČR by neměla přijímat povinnosti 
nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství; 

IV. v y z ý v á   Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby i nadále efektivně 
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení 
nákladů na odpadové hospodářství. 

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. 285/19/2018: Zastupitelstvo: 

I.  p r o j e d n a l o   informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v 
případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 
skládkovacích poplatků; 

II. n e s o u h l a s í   s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na 
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství; 

III. zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou 
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských 
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.  ČR by neměla přijímat 
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství; 

IV. v y z ý v á   Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby i nadále 
efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby 
navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 
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. 285/19/2018 bylo schváleno. 

8. Změna Vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. 

Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany se skutečností, že současné znění čl. 4 
Vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu vyžaduje vystavení objednávky i na 
bagatelní spotřební nákupy v hodnotě od 1,-Kč. Proto je nutné přijmout takové opatření, aby 
objednávky byly vyžadovány až od vyšších částek, u kterých je to smysluplné, např. od 
5.000,-Kč. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 286/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  doplnění č. 4  Vnitřní 
směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu o odst. č. 7 v tomto znění: 

„Zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby, případně veřejné zakázky na 
stavební práce, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty částku 5.000,-Kč bez 
DPH se nevyžaduje objednávka ani smlouva o dílo“. 

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

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Usnesení č. 286/19/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  doplnění č. 4  Vnitřní směrnice pro 
zadávání zakázek malého rozsahu 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 pro 
Patrik Andráš pro Výsledek hlasování                             9 - pro;  0 - proti;  0 - zdržel se; 
Usnesení č. 286/19/2018 bylo schváleno. 

9. Projednání závěrů kontroly MV ČR na výkon samostatné působnosti. 

Předsedající informoval o provedené kontrole dne 24. 1. 2018 z odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly MV ČR týkající se celé problematiky samostatné působnosti svěřené 
orgánům obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále problematice dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Předsedající seznámil s výsledky kontroly, která neshledala žádná porušení zákona.  
Z protokolu o kontrole vyplývají doporučení týkající se např. nedodržení pořadí povinně 
zveřejněných informací dle vyhlášky 442/2006 Sb. Tento nesoulad byl již odstraněn.  
V protokolu byly drobné nepřesnosti, proti kterým byly vzneseny námitky jako např. že se 
zasedání zastupitelstva konala pouze v zasedací místnosti městyse ve Stádlci, přestože 
proběhla v Křídě, Slavňovicích a Starém Sedle, nebo že byla předložena prezenční listina 
přítomné veřejnosti na zasedání, kterou při zasedáních nepořizujeme,  případně že rozpočtářka 
není členem žádného z výborů, přestože je členkou výborů pro sociální věci a dohledem nad 
restaurací.  

Předsedající konstatoval, že vedoucí kontrolní skupiny se pochvalně vyjádřil o obsahu 
zveřejňovaných zápisů ze zastupitelstev městyse a záměrů na nakládání s majetkem.  

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení  č. 287/19/2018: Zastupitelstvo p r o j e d n a l o  a   b e r e   n a   v ě d o m í  
závěry kontroly odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR týkající se problematiky 
samostatné působnosti svěřené orgánům obce. 

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. 287/19/2018: Zastupitelstvo p r o j e d n a l o  a   b e r e   n a   v ě d o m í  závěry 
kontroly odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR týkající se problematiky 
samostatné působnosti svěřené orgánům obce. 
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. 287/19/2018 bylo schváleno. 

10. Mimořádná odměna starostovi. 

Předsedající seznámil členy zastupitelstva a přítomné občany s ustanovením  § 76 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, který umožňuje členovi zastupitelstva poskytnout 
mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. 
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu 
tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 
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Předsedající dále uvedl, že v roce 2017 plnil několik významných úkolů. Mimo jiné se 
především jednalo o přípravu, realizaci, průběžné a konečné vyúčtování akce „Vodovod Staré 
Sedlo“. Tato akce ve finančním objemu 2,7 mil. byla spolufinancována z dotačního titulu 
MZe ČR. Jak stavba vodovodu, tak samotná dotace byla v pořádku vypořádána.  

Dalším významným úkolem pro obec ve finančním objemu cca 2 mil. byla rekonstrukce 
objektu restaurace. Počínaje rekonstrukcí kuchyně, WC, úprav sálu a vybavení kuchyně. Vše 
za běžného provozu a komplikováno organizováním různých akcí. 

Významné byly i dvoudenní oslavy výročí nebo výstavba víceúčelového hřiště za školou, 
které bylo spolufinancováno z dotace POV JčK. Stavba byla v celkovém finančním objemu 
1,2 mil.  

Na základě výše uvedeného požádal starosta zastupitele o poskytnutí mimořádné odměny ve 
výši 81.900,-Kč (částka nepřesahuje dvojnásobek odměny, která v průběhu tohoto 
kalendářního roku náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc a jde o částku vč. 
povinných odvodů a daní) a současně navrhl usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 288/19/2018: Zastupitelstvo v souladu s ustanovením  § 76 zákona  
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s c h v a l u j e  poskytnutí mimořádné odměny za 
splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce v roce 2017, kterými mj. byla stavba 
vodovodu ve Starém Sedle, rekonstrukce restaurace ve Stádlci, výstavba víceúčelového hřiště 
ve Stádlci a oslavy městyse Stádlec ve výši 81.900,-Kč  starostovi městyse Stádlec Ing. 
Milanu Kelichovi. Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu. 

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

- Ing. Pavel Doubek poznamenal, že doposud udělení odměny zastupiteli zákon 
neumožňoval, s požadavkem starosty souhlasí. 

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

Usnesení č. 288/19/2018: Zastupitelstvo v souladu s ustanovením  § 76 zákona  
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s c h v a l u j e  poskytnutí mimořádné odměny za 
splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce v roce 2017, kterými mj. byla stavba 
vodovodu ve Starém Sedle, rekonstrukce restaurace ve Stádlci, výstavba víceúčelového hřiště 
ve Stádlci a oslavy městyse Stádlec ve výši 81.900,-Kč  starostovi městyse Stádlec Ing. 
Milanu Kelichovi . Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu. 
Ing. Milan Kelich nehlasoval 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                             8 - pro;  1 nehlasoval. 
Usnesení č. 288/19/2018 bylo schváleno. 

11. Informace starosty. 

a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  v platném znění a čl. 10 
Vnitřní směrnice o rozpočtu jsem schválil Rozpočtové opatření (dále jen RO): 

- dne 11. 12. 2017 RO č. 23/2017, 14. 12. 2017 RO č. 24/2017 a 21. 12. 2017 RO č. 25/2017; 

- dne 10. 1. 2018 RO č. 1/2018 – spočívající v příjmu 98.000,- Kč na volby prezidenta ČR;  

- dne 23. 1. 2018 RO č. 2/2018 – spočívající v příjmu 176.000,- Kč jako příspěvek na výkon 
státní správy; 

- dne 22. 2. 2018 RO č. 3/2018 – spočívající v transferu dotace pro ZŠ ve výši 173.401,60Kč. 

RO jsou trvale zveřejněna na  http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni; 
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b) byl předložen k veřejné diskuzi návrh přehledu místních komunikací s popisem jejich stavu 
využívání a důležitosti. Poté bude tento přehled projednán zastupitelstvem městyse (v duchu 
usnesení: 271/18/2017). Návrh byl zveřejněn spolu se svoláním zastupitelstva a následně bude 
k dispozici na webu městyse: http://www.stadlec.eu/aktuality-obce; 

c) od 1.4.2018 budou veškeré návozy plastových odpadů (vyjma PET lahví) zpoplatněny 
částkou 1.200,-Kč / tunu bez DPH. Společnost RUMPOLD, s.r.o. tímto reaguje na současnou 
situaci na trhu s plastovými odpady; 

d) na poradě s vedením kraje dne 31. 1. 2018 byla předána petice za opravu silnice Opařany – 
Stádlec. Všem, kteří petici podpořili svým podpisem děkuji. 

e) po odečtení skutečných provozních nákladů a provozovatelského poplatku  provozovatele 
vodovodu a kanalizace spol. ČEVAK, a.s. - odměny za provozování za hospodářský rok 
2017, odvede provozovatel část vybraného vodného a stočného na účet městyse Stádlec a to 
ve výši 11.492,-Kč. 

f) dne 28. 2. 2018 proběhlo jednání se zástupcem SMOJK, který navrhuje městysi Stádlec 
vstup do tohoto sdružení, které hájí a prosazuje zájmy obcí v Jihočeském kraji. 

g) starosta poděkoval Ing. Doubkovi za zastupování po dobu jeho dovolené a všem 
zastupitelům za poskytnutí odměny. 

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

- občana obce upozornil zastupitele na skutečnost, že pokud se plánuje výstavba, mělo by se 
samostatně a předem řešit odvádění odpadních vod z této lokality. Pouhé napojení na stávající 
kanalizaci by způsobovalo vytápění nemovitostí, jako se to stalo při záplavách v roce 2013. 

Na podmět reagoval předsedající v tom smyslu, že kanalizace, jako ostatní infrastruktura, se 
pravděpodobně bude řešit v rámci projektování všech sítí v dané lokalitě. V reakci na zmínku 
o přívalovém dešti, který v roce 2013 způsobil záplavy uvedl, že v roce 2017 byla opravena 
zhavarovaná část kanalizace pod zámkem, což se snad projeví v rychlejším odvádění vody. 

Nikdo další své stanovisko nesdělil, zastupitelstvo  b e r e  informace starosty na vědomí. 
Podnět občana obce bude určitě brán v úvahu při projektování sítí v lokalitě určené 
k zástavbě. 

Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním 
přítomným za účast.  

Zasedání bylo ukončeno:  28. 2. 2018  v 18:30 hodin. 

Zapisovatelka: Hana SÜSMILICHOVÁ Zápis byl vyhotoven dne:    1. 3. 2018 

Ověřovatelé:  Ing. Petr FUKA, v.r.   -    dne:  2. 3. 2018 

Jiří SÜSMILICH, v.r.  -    dne:  2. 3. 2018 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r. -    dne: 2. 3. 2018 

 

L.S. 


