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1. Zahájení, složení slibu členky zastupitelstva. 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta městyse Ing. Milan Kelich  (dále jen předsedající nebo 
starosta). V souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) vyzval 
paní Simonu Capouchovou ke složení slibu, protože toto zasedání je první, kterého se po 
svém zvolení paní Capouchová účastní. Před složením slibu předsedající upozornil paní 
Capouchovou, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 
mandátu ( viz. § 55 zákona o volbách). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib 
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Stádlec a jeho 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.  Poté vyzval paní Simonu 
Capouchovou ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu 
(příloha č. 1 zápisu). Paní Capouchová neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou. 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Předsedající dále 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 

  Jmenoval:  
- zapisovatelku:  pí. Mgr. Alenu KRŠKOVOU ; 
- ověřovatele zápisu: p. Zdeňka SÜSMILICHA a p. Romana BUCHCARA. 

3. Schválení programu. 

Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 2. 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. 17/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  program jednání 2. zasedání 
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  

Návrh usnesení č. 17/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                        9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 17/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

4. Návrhy, připomínky a podněty občanů: 

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

Občan٭, spolumajitel nemovitosti Slavňovice  požádal o odkup části pozemku KN p.č. 863/1 
v k.ú. Slavňovice, který je v majetku městyse Stádlec a bezprostředně navazuje na pozemek 
občanů٭. Předpokládaný odkup pozemku má výměru 160m². Občan٭ žádá zastupitelstvo  
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o sdělení, zda je ochota ze strany městyse Stádlec část pozemku odprodat a za jakých 
podmínek.  

Předsedající uvedl, že v případě prodeje části pozemku kupující zařizuje a hradí  zpracování 
geometrického plánu pro dělení pozemku, městys Stádlec zajišťuje souhlas s dělením 
pozemku na stavebním úřadu a  příslušnou smlouvu včetně návrhu na vklad, správní poplatek 
za návrh na vklad uhradí kupující. Cena pozemků musí odpovídat ceně v místě a čase 
obvyklé, což v takovýchto případech je 100,-Kč/1m². 

Pan Z. Süsmilich  k žádosti pana občana٭ dále uvedl že odprodej nebrání majiteli druhé 
nemovitosti k její údržbě. I po odprodeji části pozemku zůstane dostatečný prostor. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 18/2/2018: Zastupitelstvo : 

I. vyjádřilo souhlas s budoucím prodejem části pozemku 863/1 v k.ú. Slavňovice; 

II. uložilo starostovi předložit žádost občana٭ k projednání poté, co budou splněny zákonné 
podmínky pro nakládání s majetkem obce; 

III. deklarovalo podmínky prodeje části pozemku v tomto rozsahu: 
- kupující zařizuje a hradí  zpracování geometrického plánu pro dělení pozemku,  

a správní poplatek za návrh na vklad,  
- městys Stádlec zajišťuje souhlas s dělením pozemku na stavebním úřadu  

a  zpracování  příslušné  smlouvu včetně návrhu na vklad,  
- prodejní cena je  v místě a čase obvyklá,  je ve výši  100,-Kč/1m². 

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: 

Návrh usnesení č. 18/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 18/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

4.2. Podněty předložené ústně přítomnými občany. 

- občan٭, jakožto majitel pozemku KN pp.č. 465/1 v k.ú. Slavňovice podal písemné 
oznámení na vznik skládky na rozhraní pozemků obce č. 212/2 a 462/1 v k.ú. Slavňovice. 
Oznámení jmenovaného je přílohou tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo se podaným podnětem nezabývalo, po seznámení se z obsahem oznámení 
bude podnět řešen v souladu s platnou legislativou. 

5. Majetkové záležitosti.  
5.1. Prodej pozemku 832/7 v k.ú.Slavňovice 

Předsedající přednesl žádost občanky٭, která žádá o prodej pozemku č. 832/7, ostatní 
plocha/jiná plocha  o výměře 26 m², vyděleného Geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku č. pl. 259-63/2018, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. 
Liborem Knížetem dne 12. 11. 2018 a odsouhlaseným katastrálním úřadem pro JčK, KP 
Tábor dne 21. 11. 2018 (dále jen „Geometrický plán“), z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 832/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  která je zapsaná na LV 10001, pro 
obec Stádlec, k. ú. Slavňovice. Důvod prodeje je ten, že uvedená část pozemku  je tzv. 
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připlocena k nemovitosti žadatelky, která z tohoto důvodu projevila zájem o odprodej  
a zajistila zpracování GP.  

Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době 
od 26. 10. 2018 do   21. 11. 2018.  

Sjednává cena ve výši 100,-Kč za 1m², je v daném místě a čase obvyklá.  

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 19/2/2018: Zastupitelstvo:  

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku KN parc. č. 832/7, ostatní plocha/jiná plocha  o aktuální 
výměře 26 m², vyděleného Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 259-63/2018, 
ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 12. 11. 
2018 a odsouhlaseným katastrálním úřadem pro JčK, KP Tábor dne 21. 11. 2018 (dále jen 
„Geometrický plán“), z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 832/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace,  která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Slavňovic 
občance٭, za prodejní cenu 2.600,-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. 

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: 

Návrh usnesení č. 19/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 19/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

5.2. Prodej pozemku 832/8 v k.ú.Slavňovice 

Předsedající přednesl žádost občana٭, který žádá o prodej pozemku č. 832/8, ostatní 
plocha/jiná plocha  o výměře 20 m², vyděleného Geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku č. pl. 259-63/2018, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. 
Liborem Knížetem dne 12. 11. 2018 a odsouhlaseným katastrálním úřadem pro JčK, KP 
Tábor dne 21. 11. 2018 (dále jen „Geometrický plán“), z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 832/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  která je zapsaná na LV 10001, pro 
obec Stádlec, k. ú. Slavňovice. Důvod prodeje je ten, že uvedená část pozemku  je tzv. 
připlocena k nemovitosti žadatelů, kteří z tohoto důvodu projevili zájem o odprodej a zajistili 
zpracování GP.  

Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup v době 
od 26. 10. 2018 do   21. 11. 2018.  

Sjednává cena ve výši 100,-Kč za 1m², je v daném místě a čase obvyklá.  

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 20/2/2018: Zastupitelstvo:  

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku KN parc. č. 832/8, ostatní plocha/jiná plocha  o aktuální 
výměře 20 m², vyděleného Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. pl. 259-63/2018, 
ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem dne 12. 11. 
 
 2018 a odsouhlaseným katastrálním úřadem pro JčK, KP Tábor dne 21. 11. 2018 (dále jen 
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„Geometrický plán“), z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 832/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace,  která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Slavňovic, 
občanovi٭, za prodejní cenu 2.000,-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. 

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: 

Návrh usnesení č. 20/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 20/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Projednání situace budovy šaten TJ Sokol Stádlec. 

Předsedající informoval o skutečnosti, že dne 03. října 2018 byla ze strany KHS JčK, územní 
pracoviště Tábor provedena kontrola občerstvení v prostorách šaten TJ Sokol Stádlec. Ze 
zápisu vyplývá, že provoz občerstvení je v rozporu s hygienickými požadavky na 
potravinářské provozy. 

Předsedající shrnul situaci této stavby v těchto bodech: 
- výstavba objektu sportovních šaten pro TJ Sokol Stádlec byla zahájena v roce 1963  
a  dokončena v roce 1964. Toto dokládá dopis tehdejší rady MNV ze dne 09.09.1963 
adresovaný TJ Sokol Stádlec. Z dokumentu (a další zachované dokumentace) je patrné, že 
stavba byla zřizována výhradně za účelem šaten, nikoli jako potravinářský provoz; 
- v uvedeném dokumentu je také stanoveno: „po dokončení stavby podejte žádost o povolení 
k užívání“. Že stavba byla skutečně řádně dokončena vyplývá z účetnictví městyse Stádlec, ve 
kterém je od roku 1964 vedena jako stavba. Skutečnost, že bylo o povolení k užívání 
požádáno a stavba byla skutečně povolena máme ověřenou pouze od pamětníků, bohužel 
písemný doklad o tom nebyl nalezen; 

- bohužel, stavba nebyla doposud zapsána do katastru nemovitostí, k čemuž byl městys 
Stádlec vyzván dne 24.10.2018. Městys Stádlec má zpracovanou potřebnou dokumentaci 
k provedení zápisu stavby do katastru nemovitostí. Pro ten je však nutný souhlas majitele 
pozemku pp. č. 425/1 v k.ú. Stádlec, na kterém se stavba nachází, kterým je firma GERIMO 
s.r.o., U Bechyňské dráhy 2932, 390 02 Tábor.  

Podaří-li se získat souhlas majitele pozemku, bude stavba tímto vyřešena. Po zápisu stavby do 
katastru nemovitostí může městys Stádlec přistoupit k rekonstrukci budovy, která vzhledem 
ke stavu bude muset být důkladná, tedy i nákladná. Stavba však bude určena jako šatny. Se 
zřizováním potravinářského provozu se do budoucna nepočítá. Rekonstrukce budovy, bude-li 
to technicky možné bude projektována tak, aby např. zajistila potřebné množství oddělených 
WC apod. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 21/2/2018: Zastupitelstvo:   

I. n e s o u h l a s í   se změnou určení budovy na potravinářský provoz;  
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II. u k l á d á starostovi zpracovat a předložit společnosti GERIMO s.r.o., U Bechyňské dráhy 
2932, 390 02 Tábor návrh souhlasného prohlášení jako přílohu vkladové listiny pro podání 
návrhu na vklad vlastnického práva k budově a to 31.01.2019; 

III. u k l á d á  předsedovi Výboru pro správu majetku zahájit práce na projektové 
dokumentaci pro stavební úpravy budovy v úzké součinnosti se zástupci TJ Sokol Stádlec. 

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

- občan٭  vznesl dotaz, zda se s firmou GERIMO někdy v minulosti jednalo. 

Odpověděl předsedající: s firmou se jednalo již v roce 2011, firma s prodejem pozemku na 
němž stojí šatny nesouhlasila, trvala na směně celého lesního celku za jiný lesní celek, který 
by sousedil s lesními pozemky firmy, toto však  narazilo na odpor občanů, sepisovali se petice 
apod. Firma jiný způsob řešení odmítala.  

Předsedající konstatoval, že na jednání zval zástupce TJ Sokol Stádlec, aby se k problému 
také vyjádřil, ale žádný zástupce ze TJ Sokol přítomný není. 

- občan٭ reagoval s tím, že on je člen výboru TJ Sokol Stádlec a je připraven 
k projednávanému bodu vystoupit.  

Uvedl, že problémem je pitná voda, což řeší jejím dovážením a dále konstatoval špatný stav 
WC. Uvedl, že je problém cokoli na budově rekonstruovat, pokud tato není zanesena 
v katastru nemovitostí. 

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

Návrh usnesení č. 21/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 21/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

Předsedající upozornil na skutečnost, že 31. 12. 2018 uplyne platnost veřejnoprávní smlouvy, 
kterou městys Stádlec uzavřel na projednávání přestupků s městem Tábor. Vzhledem k tomu, 
že Úřad městyse Stádlec není v současné době schopen vyřizovat agendu přestupků svými 
silami, navrhuje předsedající, aby byla tato smlouva opětovně uzavřena. Navrhl přijetí 
usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 22/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e   opětovné uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Městys Stádlec 
nadále není schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. 

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

Návrh usnesení č. 22/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 22/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
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8. Projednání rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Stádlec. 

8.1. Rozpočet městyse Stádlec na rok 2019 

Předsedající představil návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet byl sestaven jako schodkový.  
Na straně příjmů je rozpočtována částka 14.516.000,-Kč, na straně výdajů 15.516.000,-Kč,-. 
Rozdíl ve výši 1.000.000,- Kč je kryt z úspor z minulých let. Návrh rozpočtu byl v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn 15 dnů 
před projednáváním na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové 
stránce městyse v oddíle Elektronická úřední deska a trvale je umístěn na adrese 
http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni.  Při zpracování rozpočtu se 
vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu.  Předsedající zdůvodnil schodek rozpočtu 
mj. tím, že se nepodařilo dokončit a vyfakturovat projektovou dokumentaci na vodovod do 
obcí Křída, Hájky a Slavňovice, čímž se na tuto akci musí opět narozpočtovat prostředky  
i v roce 2019 a tím, že byla vyplacena dotace na zateplení MŠ už v tomto roce a tyto 
prostředky tak nemohly být využity pro zdroj příjmů v roce 2019. Využití úspor z minulých 
let patří ke standardním nástrojům financování a není nutné schraňovat neúměrné finanční 
prostředky na účtech, zvláště pokud je nutné investovat a opravovat. Dále objasnil výši 
rozpočtu, který předpokládá realizaci projektů: oprava fasády na budově restaurace, výstavba 
pomníku obětem holocaustu, realizace odpočívky cyklostezky, oprava komunikace ve Starém 
Sedle, výstavby parkovacích ploch, investice do budov školy a restaurace a dále řadu dalších 
drobných investic, oprav, podporou spolků a kultury v obcích. Předpokládá se, že městys 
bude opět úspěšný žadatel v některých dotačních titulech a takto získané prostředky sníží 
rozpočtovaný rozdíl v příjmech a výdajích.  

V rozpočtu jsou zvlášť vyjádřeny závazky vůči třetím osobám (příspěvková organizace), 
prostředky na platy zaměstnanců a odměny zastupitelů, provozní výdaje apod.  

Občané měli možnost do 10.12.2018 zaslat písemné připomínky k návrhu rozpočtu. Nikdo 
této možnosti nevyužil. 

Předsedající navrhuje zastupitelům předložený rozpočet schválit a předložil návrh usnesení 
tohoto znění: 

Návrh usnesení  č. 23/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  schodkový rozpočet městyse 
Stádlec na rok 2019 ve výši 14.516.000,-Kč na straně příjmů,  15.516.000,-Kč na straně 
výdajů. Rozdíl ve výši 1.000.000,-Kč bude kryt z úspor minulých let. 

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: 

Návrh usnesení č. 23/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                  9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 23/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
 
8.2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021. 

Předsedající předložil Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) na roky 2020-2021. SVR je 
pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční 
plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  
a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 
rozpočet (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
dalších předpisů). SVR obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména  
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
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realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření 
územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.  

Občané měli možnost do 10.12.2018 zaslat písemné připomínky k návrhu SVR. Nikdo této 
možnosti nevyužil. 

Předsedající navrhuje zastupitelům předložený návrh SVR schválit a současně předložil návrh 
usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení  č. 24/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  Střednědobý  výhled rozpočtu 
na roky 2020 - 2021. 

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: 

Návrh usnesení č. 24/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 24/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

9. Plán jednání zastupitelů v roce 2019. 

Předsedající navrhl pracovní plán jednání zastupitelů v roce 2019 takto: 

Pracovní jednání: 
23.1.; 20.2.; 27.3.; 17.4.; 29.5.; 19.6.; 18.9.;30.10 a 20.11. 

Zasedání zastupitelstva: 
27.2.; 24.4.; 26.6.; 25.9. a 10.12. 

Předsedající současně předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 25/2/2018: Zastupitelstvo:    

I.  s c h v a l u j e  pracovní plán zastupitelstva na rok 2019; 

II.  u k l á d á  členům zastupitelstva účast na jednáních dle schváleného plánu. 

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

Návrh usnesení č. 25/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování       9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 25/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

10. Projednání sazebníku úhrad za poskytování informací v roce 2019. 

Předsedající informoval zastupitele a přítomné občany o ustanovení § 17 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podle  tohoto 
ustanovení jsou subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve 
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené: 

- s pořízením kopií; 
- s opatřením technických nosičů dat;  
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- s odesláním informací žadateli; 
- a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Výše úhrady nesmí být nepřiměřeně vysoká a  sazebník musí být každoročně aktualizován.  

Pro rok 2019 doporučuje předsedající stanovit výši úhrady v této výši: 
- za pořízení kopie jedné stránky formátu A4:  3,- Kč; 
- za opatřením technických nosičů dat dle skutečné ceny nosiče: 
     CD: 10,- Kč nebo flash disku: 200,- Kč 
- s odesláním informací žadateli dle aktuálního ceníku České pošty, s.p; 
- a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 300,-Kč za hodinu práce úředníka. 

Pro následující roky je aktualizací sazebníku pověřen starosta. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 26/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  sazebník úhrad za poskytování 
informací pro rok 2019. 

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

Návrh usnesení č. 26/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 26/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

11. Projednání návrhu ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného za pronajatý 
vodohospodářský majetek na rok 2019. 
Předsedající seznámil s tím, že provozovatel vodovodu a kanalizace ve Starém Sedle a Stádlci 
a kanalizace v obcích Křída a Slavňovice společnost ČEVAK, a.s. navrhl cenu pohyblivé 
složky vodného na rok 2019  ve výši 33,50 Kč/m³  a stočného ve výši 7,30 Kč/m³. Cenu 
pevné složky vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro vodoměr ktg. A: 205,-
Kč a pro ktg. C: 1.906,-Kč (bez aktuální sazby DPH).  

Nájemné je ve výši 50 340,- Kč ročně (z toho výroba a rozvod pitné vody  3 700,-Kč, 
odvádění a čištění odpadní vody 46 640,-Kč). Veškeré ceny jsou uváděny bez aktuálně platné 
sazby DPH.  Kalkulace cen pro vodné a stočné je přílohou tohoto zápisu. Předsedající 
předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 27/2/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e : 
I. cenu vodného v roce 2019 - pohyblivá složka ve výši: 33,50 Kč/m³ Kč, stočné 7,30 Kč/ m³ 
(bez aktuální sazby DPH); 

II. cenu vodného v roce 2019 - pevná složka podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro 
vodoměr ktg. A: 205,-Kč/rok a pro ktg. C: 1.906,-Kč/rok (bez aktuální sazby DPH); 

III. nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roce 2019 ve výši 50 340,- z toho 
výroba a rozvod pitné vody – 3 700,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody - 46.640,-Kč (bez 
aktuální sazby DPH). 

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: 

 

 



 10 

Návrh usnesení č. 27/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 27/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

12. Projednání žádostí o dotace 

12.1. Program obnovy venkova JčK v roce 2019. 

Předsedající navrhl podat žádost o dotaci z výše uvedeného dotačního programu Jihočeského 
kraje na zhotovení památníku obětem holocaustu z řad stádleckých občanů. Finanční rámec 
na památník byl schválen ve výši max. 500.000,-Kč (bez DPH). Pro zhotovení památníku byl 
osloven sochař MgA. Stanislav F. Müller, DiS, který předložil návrh památníku a cenovou 
nabídku. 

 Návrh usnesení č. 28/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  podání žádosti v Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019  na pořízení památníku obětem holocaustu 
z řad stádleckých občanů. 

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: 

Návrh usnesení č. 28/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 28/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

12.2. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací 

Předsedající informoval o skutečnosti, že bylo zahájeno řízení na stavbu Rekonstrukce 
komunikace v k.ú. Staré Sedlo. Stavba vyhovuje pravidlům vyhlášeného dotačního titulu 
Jihočeského kraje a proto předsedající navrhl podání žádosti o dotaci na tuto stavbu. 

Návrh usnesení č. 29/2/2018: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  podání žádosti v Dotačním 
programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací na 
rekonstrukci veřejně přístupné pozemní komunikace v k.ú. Staré Sedlo (v Dolíšce). 

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: 

Návrh usnesení č. 29/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 29/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
 
13. Zprávy předsedkyň výborů. 

13.1. Zpráva předsedkyně Finančního výboru. 

Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová přednesla zprávu výboru. 
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13.2. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru. 

Předsedkyně Kontrolního výboru paní Simona Capouchová přednesla zprávu výboru. 

Po přednesení zpráv předložil předsedající návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 30/2/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   zprávu  předsedkyně 
Kontrolního výboru a Finančního výboru. 

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: 

Návrh usnesení č. 30/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 30/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

14. Projednání jednacích řádů výborů. 

14.1. Jednací řády nově zřízených výborů. 

Předsedové nově zřízených výborů  předložili Jednací řády svých výboru. Jednací řád 
upravuje složení výboru, činnosti, přípravu, obsah jednání a způsob usnášení výboru. 
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 31/2/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  Jednací řád Výboru pro kulturu 
a Výboru pro správu majetku. 

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

Návrh usnesení č. 31/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 31/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 
 
14.2. Změna JŘ Kontrolního výboru. 

Předsedkyně Kontrolního výboru předložila návrh na změnu ustanovení čl. V odst. 3 a čl.  
X. Jednacího řádu KV. Navrhuje změní čl. V odst. 3 takto:  

“3. Kontrolní výbor se schází podle potřeby, z pověření starosty zastupitelstva, nebo dle 
schváleného plánu činnosti nejméně jedenkrát za tři měsíce šest měsíců.“  

Dále navrhla znění čl. X takto: 

„O jednáních kontrolního výboru se provádí písemný zápis. Zápis z jednání kontrolního 
výboru a jednotlivá usnesení kontrolního výboru vyhotovuje písemně předseda kontrolního 
výboru a předá starostovi do 7 15 dnů od zasedání.“ 

Návrh usnesení č. 32/2/2018: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  změnu č. 1 Jednacího řádu 
Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Stádlec. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 
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Návrh usnesení č. 32/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 32/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

15. Projednání Směrnice pro tvorbu a užití Sociálního fondu městyse Stádlec. 

Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu Směrnice pro tvorbu a užití Sociálního 
fondu městyse Stádlec. Dosavadní směrnice z  roku 2004 je již překonaná a v plné míře 
nereaguje na platnou legislativu, zejména na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění.  

Fond je tvořen základním přídělem ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na 
platy a náhrady platů v běžném roce a je určen zaměstnancům městyse v pracovním poměru, 
uvolněným členům zastupitelstva a jejich rodinným příslušníkům. 

Předsedající navrhl v projednávané věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 33/2/2018: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  Směrnici pro tvorbu a užití Sociálního fondu městyse Stádlec; 

II. s c h v a l u j e  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, poskytování plnění ze Sociálního fondu 
uvolněným členům zastupitelstva v rozsahu a výši dle  směrnice schválené v bodě I. tohoto 
usnesení. 

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

Návrh usnesení č. 33/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 33/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

16. Změna zařazení pozemní komunikace. 

Předsedající konstatoval, že v pasportu místních komunikací z července 2011 je komunikace 
nacházející se na pozemku KN p.č. 661/2 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlec zařazena do kategorie 
účelové komunikace. Vzhledem k tomu, že komunikace umožňuje přímou dopravní obsluhu 
jednotlivých objektů přístupných z této komunikace a naplňuje ustanovení § 6 zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) navrhl její zařazení 
do kategorie místních komunikací III. třídy. Výhradním majitelem pozemku, na němž se 
komunikace nachází je městys Stádlec. 

Předsedající navrhl v projednávané věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 34/2/2018: Zastupitelstvo: 

I.  s o u h l a s í  se změnou zařazení komunikace nacházející se na pozemku KN p.č. 661/2 
v k.ú. Staré Sedlo u Stádlec z  kategorie účelové  komunikace do kategorie místní 
komunikace III. třídy; 
II.  u k l á d á    starostovi požádat příslušný silniční správní úřad o změnu kategorie zařazení 
komunikace na pozemku 661/2 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlec dle bodu I. tohoto usnesení. 
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 

Návrh usnesení č. 34/2/2018:  
Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 
Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 
Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 
Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 
Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 34/2/2018 bylo schváleno v navrženém znění. 

17. 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 2017/2018, kterou schválila Školská rada. 
Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách městyse Stádlec. 

Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko k projednávané záležitosti členům 
zastupitelstva i přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávané záležitosti.  

Zastupitelstvo bere Výroční zprávu na vědomí. 

18. Informace starosty. 

a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  v platném znění a čl. 10 
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta: 

- RO č. 11/2018 – spočívající v přesunu částky 100.000,-Kč ze ZU 6112 5023 na ZU 361X; 

- RO č. 13/2018 – spočívající v obdržení dotace od MŽP ČR na akci Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ ve výši 1.077.033,16Kč. Prostředky ve výši 77.033,16 byly zařazeny 
do výdajů na ZÚ 361X, zbytek ve výši 1 mil. na snížení financování na pol. 8115; 

- RO č. 14/2018 – spočívající v přesunu prostředků ZU 103X (obdržení příspěvku 93.000,-Kč 
na zhotovení LHP). Dále přesun prostředků ve výši 350,-Kč z 34XX na 3511, navýšení 
příjmů na ZU 372X (platby od EKO-KOM) a na ZU 5512 a ZU 6171 (přeplatky energií). 

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

b) v průběhu roku 2019 bude probíhat demontáž telefonního automatu před budovou pošty, 
který provozuje společnost O2 Czech Republic a.s. Důvodem je, že automat dlouhodobě 
vykazuje minimální provoz a k 31.12.2018 též  končí od ČTÚ povinnost poskytování služby 
telefonních automatů v rámci veřejně dostupné telefonní služby v obcích. Samotnou telefonní 
budku městys Stádlec odkoupí a poté ji využije jako venkovní knihovničku; 

c) starosta informoval o skutečnosti, že Program obnovy venkova JčK v roce 2019 umožňuje 
podat žádost v dotačním  titulu 3: Podpora služeb na venkově.  V rámci tohoto dotačního 
titulu lze podpořit poskytování služeb na venkově (např. úhrada výdajů na energie 
 v restauraci.). Minimální výše požadované dotace v tomto dotačním titulu je 5 tis. Kč  
a maximální výše dotace činí 50 tis. Kč na žadatele. Pokud by byla nájemnice restaurace 
ochotna poskytnout součinnost tj. dodat podklady o výši a způsobu úhrady energií, bylo by 
možné o dotaci zažádat. 

Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávanému bodu, zastupitelstvo  b e r e  informace starosty na vědomí.  
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Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním 
přítomným za účast a popřál příjemné prožití svátků Vánočních a hodně štěstí v roce 2019. 

 

Zasedání bylo ukončeno:  13.12. 2018  v 19:25 hodin. 

Zapisovatelka: Mgr. Alena KRŠKOVÁ Zápis byl vyhotoven dne:   14. 12. 2018 

Ověřovatelé:  Zdeněk SÜSMILICH, v.r.  -    dne: 17. 12. 2018 

Roman BUCHCAR, v.r. -    dne: 17. 12. 2018 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r. -    dne: 17. 12. 2018 

 

 

L.S. 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1 -  Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce. 
č. 2 -  Oznámení skládky. 
 

 

Poznámka:  

 S odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých (٭
zákonů, byly uvedené osobní údaje anonymizovány.  
 

 


