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Zápis č. 8/2020
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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
Jmenoval:
- zapisovatelku: pí. Hanu SÜSMILICHOVOU;
- ověřovateli zápisu: Ing. Pavla DOUBKA a pí. Simonu CAPOUCHOVOU.
2. Schválení programu.
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 8. zasedání
zastupitelstva (viz. Návrh programu).
Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda
navrhují předložený program doplnit či změnit. Poté dal množnost přítomným občanům
vyjádřit se k projednávanému bodu.

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 99/08/2020: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 8. zasedání
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 99/08/2020:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
pro
Výsledek hlasování
Usnesení č. 99/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.

pro
pro
pro
pro
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
3.1. Podněty občanů podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním
zastupitelstva.
3.1.1.Dotaz na prodej lesního pozemku.
Pan mmmmm)٭, majitel nemovitosti Staré Sedlo č.p. 20, se dotazoval na možnost prodeje
lesního pozemku parcelní číslo 263/3 v katastrálním území Stádlec.
Vzhledem ke skutečnosti, že městys Stádlec lesní pozemky nerozprodává, navrhl předsedající
přijetí usnesení v tomto znění.
Návrh usnesení č. 100/08/2020: Zastupitelstvo s prodejem lesního pozemku p.č. 263/3 v k.ú.
Stádlec n e s o u h l a s í .
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:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 100/08/2020:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 100/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
3.1.2. Žádost pana mmmmm )٭o odprodej pozemku p.č. 80/8 v
u Stádlec.

k.ú. Staré Sedlo

Jde o bývalou skládku, pozemek je udržován a částečně využíván žadatelem, sítě k pozemku
nejsou přivedeny, využitá max. pro umístění posezení, dětské prvky, ale ze strany občanů o to
nebyl zájem. Pozemek je stranou, téměř na konci obce.
Vzhledem k tomu, že doposud nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro nakládání
s majetkem městyse, navrhuje předsedající usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 101/08/2020: Zastupitelstvo u k l á d á starostovi:
I. zveřejnit záměr na prodej pozemku;
II. zajistit splnění zákonných povinností obce pro tuto majetkovou dispozici a poté předložit
k projednání zastupitelstvu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
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- pan Jiří Süsmilich uvedl, že by řešil raději pronájem než prodej pozemku, je proti prodeji
pozemku.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti,
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 101/08/2020:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
pro
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
pro
Jiří Süsmilich
proti
Zdeněk Süsmilich
pro
Eva Švadlenová
pro
8 - pro; 1 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 101/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
3.2. Podněty předložené ústně přítomnými občany.
- pan mmmmm )٭vznesl dotaz,zda stále probíhají komplexní pozemkové úpravy, kolik je
podaných žádostí a zda je něco nového v požadavku na provedení studie, jak žádali někteří
vlastníci.Upozornil, že některé žádosti mohli vlastníci poslat přímo na SPÚ, což je správný
postup.
Odpověděl starosta: podle poslední informace SPÚ je připraveno zadávacím řízení ke studii
proveditelnosti KoPÚ v obci Stádlec. V současné době se čeká na schválení rozpočtu
a přidělení peněz aby bylo možné vyhlásit veřejnou zakázku. Počet žadatelů o KoPÚ doposud
nedosáhl v žádném z katastrálních území požadovaných 50%, žádosti od vlastníků stále
docházejí na městys Stádlec, o což byli vlastníci žádáni. Informaci o tom, že by některý
vlastník zaslal žádost přímo na SPÚ nemá, ale prověří to. Na příští zasedání zastupitelstva
připraví souhrnnou informaci o stavu žádostí o KoPÚ.
4. Majetkové záležitosti.
4.1. Stanovení výše nájemného za hrobové místo.
V souladu s Výměrem MF ČR č. 01/2020 ze dne 17.12.2019, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, lze stanovit výši nájemného za hrobové místo ve výši 22,-Kč/m²/rok.
Současná výše nájemného činí 20,-Kč/hrobové místo/rok a byla stanovena v roce 2013.
Vzhledem k tomu, že městys Stádlec neposkytuje žádné služby spojené s hrobovými místy,
zůstává tak nájem hrobového místa jediným příjmem. Vzhledem k činnostem souvisejících
s údržbou a zajištěním důstojného vzhledu a pořádku na veřejném pohřebišti je současná
výše nájemného nízká (oprava a nátěr zdi, výsadba stromů a keřů, oprava hrobky, údržba
nevyplacených hrobů, sečení, hubení plevelů, odvoz odpadu vzniklého květinovou
výzdobou).
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 102/08/2020: Zastupitelstvo s t a n o v u j e výši nájemného za hrobové
místo na veřejném pohřebišti ve Stádlci s účinností 1.5.2020 na částku 22,-Kč/m²/rok.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- mmmmm )٭se zeptal, zda si majitelé hrobů mají hrobová místa sami přeměřovat.
Odpověděl starosta: hřbitov je digitalizován, hrobová místa jsou zaměřena a údaje se
zobrazují v programu, ve kterém je plocha hrobového místa uvedena. Není nutné hrob
přeměřovat.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti,
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 102/08/2020:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 102/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
4.2. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 256/43 v k.ú. Stádlec do majetku městyse Stádlec.
Při projektové přípravě obytné zóny Stádlec bylo zjištěno, že pozemek p.č. 256/43, na kterém
se nachází komunikace, je v majetku SPÚ ČR. Jedná se o funkční páteřní komunikaci v dané
oblasti. Podmínky na bezúplatný převod jsou naplněny.
Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 103/08/2020: Zastupitelstvo s o u h l a s í
pozemku p.č. 256/43 v k.ú. Stádlec do majetku městyse Stádlec.

s bezúplatným nabytím

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.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 103/08/2020:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 103/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
4.3. prodej pozemku p.č. 833/1 v k.ú. Slavňovice
Městys Stádlec obdržel prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Macháčkové žádost paní
mmmmm )٭o zaměření a následný odprodej části pozemku p.č. 833/1 v k.ú. Slavňovice
Z pohledu městyse Stádlec není nutné pozemek prodávat, zdůvodnění paní mmmmm)٭, že
její předci vysadili stromy nepovažuje zastupitelstvo městyse za dostatečně relevantní.
V telefonickém hovoru se starostou paní mmmmm )٭uvedla, že nezná přesnou hranici svého
pozemku. Zaměření pozemku si může provést i bez požadavku na odkup části pozemku
obecního. Městys Stádlec odprodával občanům své pozemky, které byli již zaploceny
a doposud nebyly majetkové vztahy vyřešeny.
V případě, že se po zaměření pozemku paní mmmmm )٭prokáže, že její předci tzv. připlotili
i část pozemku ve vlastnictví městyse Stádlec, může paní mmmmm )٭požádat o odkup
dotčené části pozemku.
Předsedající navrhl usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 104/08/2020: Zastupitelstvo
Slavňovice n e s o u h l a s í .

s prodejem pozemku p.č. 833/1 v k.ú.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům.
- paní Eva Švadlenová upozornila, že jde o veřejnou cestu a kolem té by se nemělo nic
prodávat.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

4

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 104/08/2020:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 104/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
5. Zprávy předsedů výborů o činnosti výborů.
Vzhledem k tomu, že výbory jsou podle § 117 zákona o obcích iniciativní a kontrolní
orgány a svá stanoviska a návrhy mají předkládat zastupitelstvu obce, je nutné v rámci
naplnění litery zákona a především informovanosti zastupitelů i široké veřejnosti požadovat
předkládání těchto informací. Předkládání stanovisek a návrhů ponechat v režii předsedů
jednotlivých výborů, kteří si zprávy připraví dle termínu konání zasedání zastupitelstva tak,
aby
zastupitelé
byli
informování
minimálně
1x
v roce.
Pro
kontrolní
a finanční výbor i nadále platí, že předkládá své zprávy 2x v roce.
Návrh usnesení č. 105/08/2020: Zastupitelstvo u k l á d á předsedům výborů (vyjma KV
a FV) předkládat svá stanoviska a návrhy vzešlé z činnosti výboru a to min. 1x v roce.
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:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 105/08/2020:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 105/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
6. Změna určení funkce starosty, kterou člen zastupitelstva vykonává jako dlouhodobě
uvolněný.
Zastupitelstvo na ustavujícím zasedání určilo, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Od té doby nenastaly takové skutečnosti, které by vedly
k přehodnocení přijatého rozhodnutí.
Ing. Kelich uvedl, že všichni občané mají zaručena stejná práva, která mohou být omezena
pouze zákonem. Starostové nepatří do kategorie profesí, kterým by zákon nějak práva
omezoval. Povinnosti starosty jsou obligatorně stanoveny legislativou, skutečnost, zda funkci
vykonává zastupitel, který je pro její výkon uvolněný nebo neuvolněný v tom nehraje žádnou
roli. Současný souběh vedlejší činnosti starosty (práce na dohodu o pracovní činnosti) nemá
vliv na plnění povinností starosty. Vzhledem k objemu a rozsahu činností by nebylo účelné,
aby funkci starosty městyse vykonával člen zastupitelstva, který by pro výkon této funkce
nebyl dlouhodobě uvolněn. Prioritou pro zastupitelstvo je splnění vytyčených cílů
v Programu rozvoje městyse Stádlec.
Návrh usnesení č. 106/08/2020: Zastupitelstvo n e s o u h l a s í se změnou určení funkce
starosty (určeno usnesením č. 2/1/2018);
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- pan Jiří Susmilich ml. uvedl, že starosta je funkce dobrovolná a je volená z řad zastupitelů
a ty jediní, pokud je k tomu důvod, mají možnost a povinnost na této skutečnosti něco změnit.
Částečně suplují zákon, který na toto nemyslí. Pří vstupu do funkce starosty, bylo panu
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Kelichovi umožněno opustit zaměstnání a naplno se věnovat obecním záležitostem
a činnostem, které jsou v kompetenci starosty a to tím, že tato funkce je uvolněná. Nyní
vznikla situace z jeho podnětu, kdy blíže nespecifikovaný počet dní tráví na brigádě. Tato
činnost se nikterak neslučuje s pozicí starosty a tak nijak nepřispívá k lepšímu rozvoji
v našich obcích. Tuto skutečnost, za sebe považuji jako jasný signál, že jeho zapálení pro
službu občanům a obci, již není tak intenzivní jako v předchozím období. Proto budu
hlasovat o změně z funkce uvolněné na funkci neuvolněnou. Na jeho stavu se nic nemění
a dále zůstává na pozici starosty.
- pan mmmmm )٭uvedl, že je důležitý rozsah odpracovaných hodin v měsíci v porovnání
s běžným fondem pracovní doby. Pokud by rozsah činnosti přesahoval více jak 80 – 90 hodin
měsíčně, byl by pro formu neuvolněného starosty.
- Odpověděl starosta: podle smlouvy má stanoven rozsah činnosti 20 hodin týdně.
- paní Némethová uvedla, že v tom jsou i víkendy.
- pan mmmmm )٭uvedl, že není kontrola nad skutečně odpracovanými hodinami.
- Odpověděl starosta: množství hodin podle smlouvy musí být dodrženo, nelze překročit.
- pan mmmmm )٭chtěl vědět dobu trvání brigády.
- Odpověděl starosta: smlouva je uzavřena na rok tj. Do 31.8.2020.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti,bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 106/08/2020:
Roman Buchcar
pro
Simona Capouchová pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
proti
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
pro
Jiří Süsmilich
proti
Zdeněk Süsmilich
pro
Eva Švadlenová
pro
7 - pro; 2 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 106/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
7. Bezúročná půjčka z prostředků Fondu podpory investičních akcí JVS.
JVS poskytuje členům bezúročné půjčky na investiční akce (dále jen BP). Výše BP max.
4 mil. na 10 let, bezúročně. O půjčku lze požádat již nyní, bez ohledu na rok realizace
samotné stavby, bude-li poskytnuta i dotace na stavbu, má půjčka větší šanci na schválení ze
strany JVS (je snahou více finančně podpořit realizace stavby).
Návrh usnesení č. 107/08/2020: Zastupitelstvo s o u h l a s í
o bezúročnou půjčku z prostředků Fondu podpory investičních akcí JVS.

s podáním žádosti

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:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 107/08/2020:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 107/08/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
8. Informace starosty.
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta:
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- dne 17.01.2020 RO č. 01/2020 – příspěvek na výkon státní správy ve výši 166 200,-Kč
a zařazení do výdajů na ZU 33XX, 34XX, 363X a 6171;
- dne 04.02.2020 RO č. 02/2020 – dotace na zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku a zařazení do výdajů na ZU 6171 (činnost místní správy).
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctovaopatreni/
b) Dnem 01.01.2020 došlo ke změněn NV č. 318/2017, kterým byly navýšeny odměny
členům zastupitelstev o 10%. Tato informace dorazila po schválení rozpočtu městyse
(schváleno vládou dne 9.12.) Navýšení odměn není proto zahrnuto ve výdajích na rok 2020.
c) byly podány žádosti dotace:
- POV Jihočeského kraje na opravu kanalizace ve Stádlci;
- na úhradu škod po kůrovcové kalamitě;
- na stavbu vodovodu Hájky, Křída a Slavňovice.
d) kontrola ze SZIF na realizaci odpočívky cyklostezky proběhla bez závad dne 08.01.2020.
Výplata dotace bude v průběhu 1. pololetí 2020.
e) Došlo k prohlášení zalesněných pozemků pp.č. 119/17, 119/18 a 119/19 v k.ú. Křída na
pozemky určené k plnění funkce lesa. Celková plocha pozemků je 17 983m².
f) Zastupitelé mají možnost zapojit se do vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu – viz.
dopis náměstka MV ČR předaný zastupitelům.
g) Informace společnosti Rumpold s.r.o. o navýšení ceny za likvidaci papíru a to svozy
realizované v lednu budou fakturovány částkou 1.500,-Kč/tuna a od 1.2.2020 částkou 2200,Kč/tuna.
h) informace SPÚ o připraveném zadávacím řízení ke studii proveditelnosti KoPÚ v obci
Stádlec. V současné době se čeká na schválení rozpočtu a přidělení peněz aby bylo možné
vyhlásit veřejnou zakázku.
i) městys Stádlec obdržel od KÚ pro JčK plán zjišťování průběhu hranic při obnově operátu
novým mapováním na rok 2020. Dokončení obnovy operátu v našich obcích by mělo být
v dubnu 2022.
j) dne 27. 02. 2020 proběhl přezkum hospodaření městyse za rok 2019. Kontrolu provedli
úředníci Krajského úřadu Jihočeského kraje. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
k) informace pro vlastníky lesa – město Tábor rozhodlo svým nařízením 2/2020
o zpracování lesní hospodářské osnovy pro zřizovací obvod LHO Tábor. Nařízení je
https://www.stadlec.eu/wpk dispozici
na
webu
městyse
Stádlec
content/uploads/2020/03/Nařízení-města-Tábora.pdf.
Předsedající dal možnost
a přítomným občanům.

vyjádřit

své

stanovisko

členům

zastupitelstva

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu,
zastupitelstvo b e r e informace starosty na vědomí.
Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním
přítomným za účast.
Zasedání bylo ukončeno: 04. 03. 2020 v 17:40 hodin.
Zapisovatelka:

Hana SÜSMILICHOVÁ

Ověřovatelé:

Ing. Pavel DOUBEK, v.r.

-

dne: 09.03. 2020

Simona CAPOUCHOVÁ, v.r.

-

dne: 09.03. 2020
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Zápis byl vyhotoven dne: 06.03. 2020

Starosta:

Ing. Milan KELICH, v.r.

-

dne: 06.03. 2020

L.S.

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

Vyvěšeno dne: 9. března 2020
Svěšeno dne:
Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce: https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/urednideska/
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