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Zápis č. 10/2020
z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne
2. září 2020 od 17.00 hod. ve společenské místnosti ve Starém Sedle, č.p. 14
Přítomni:
Simona
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Ing.
Pavel
Doubek,
Dita
Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Jiří Süsmilich, Zdeněk Süsmilich.
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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, ţe zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 7 členů
zastupitelstva, čímţ je zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále sdělil, ţe zápis
z předchozího zasedání byl ověřen „bez námitek“ a byl k nahlédnutí na Úřadu městyse
Stádlec a je trvale zveřejněn způsobem umoţňujícím dálkový přístup na stránce
http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
Jmenoval:
- zapisovatelku: pí. Hanu SÜSMILICHOVOU;
- ověřovatele zápisu: pí. Miluši NÉMETHOVOU a p. Jiřího SÜSMILICHA.
Předsedající seznámil přítomné občany s organizací zasedání zastupitelstva (o umístění
stojanu s desinfekcí, o pouţítí roušky na ochranu dýchacích cest, o způsobu uplatňování práv
občanů v průběhu zasedání).
2. Schválení programu.
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 10. zasedání
zastupitelstva (viz. Návrh programu).

Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda
navrhují předloţený program doplnit či změnit. Poté dal mnoţnost přítomným občanům
vyjádřit se k projednávanému bodu:
- pan mmmmm)٭, zájemce o koupi nemovitosti č.p. 25 v k.ú. Slavňovice, pořádal o zařazení
a projednání bodu „Ţádost o odkup části pozemku 863/1 v k.ú. Slavňovice“.
Předsedající uvedl, ţe právo navrhovat na probíhajícím zasedání zastupitelstva body
k projednávání náleţí pouze členům zastupitelstva. Zeptal se členů zastupitelstva, zda někdo
navrhuje tento bod na program zařadit. Nikdo ze členů zastupitelstva návrh nepodal.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záleţitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 125/10/2020: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 10. zasedání
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 125/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 125/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
3. Návrhy, připomínky a podněty občanů:
3.1. Podněty občanů podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním
zastupitelstva.
3.1.1. Na městys Stádlec se obrátili manţelé mmmmm )٭s problémem nefunkční strouhy
podél cesty na pozemku KN pp.č. 681/1 a 664/1 v k.ú. Staré Sedlo.
Manţelé mmmmm )٭v ţádosti uvádějí, ţe se jiţ druhým rokem při deštích potýkají
s nemalými problémy, jelikoţ voda z polí a aleje nemá kudy řízeně odtékat. Poţadují po
městysi Stádlec urgentní zajištění provozu odvodňovací strouhy.
Předsedající konstatoval, ţe opět řešíme problém, který jsme projednávali na 21. zasedání
zastupitelstva dne 27. 06.2018, tedy skutečnost, ţe vodou z polí jsou zaplavovány pozemky,
jejichţ majitelé se domáhají nápravy na městysi Stádlec. Očekávají, ţe městys Stádlec zaplatí
práce a zajistí „řízený“ odvod vody z polí do své kanalizace. Bez ohledu na to, ţe voda z polí
nepatří do kanalizace, bez ohledu na to, ţe toto není problém městyse, ale vlastníka pole,
případně jeho uţivatele. Opět je městys Stádlec nucen řešit problémy, které by měl řešit
někdo jiný a to především majitel pozemku.
Městys Stádlec není spokojen se stavem krajiny ve svém správním území, a proto usiluje
o zahájení Komplexních pozemkových úprav, které do krajiny vrátí opět cesty, povedou ke
zmenšení lánů a vzniku protipovodňových opatření. Toto je opatření, které zbaví manţele
Šubrtovi a jiné, podobně postiţené občany, jejich problémů. V současné době probíhá
zpracování studie proveditelnosti KoPÚ.
V problému manţelů mmmmm )٭nemůţe městys Stádlec účinně a efektivně pomoci.
V rámci finančních a technických moţností městyse sice dojde k vyčištění strouhy podél cesty
na pozemku pp.č. 681/1 a 664/1 v k.ú. Staré Sedlo, voda z pole však nesmí být „řízeně“
vpouštěna do kanalizace. V projednávané věci byl předloţen návrh usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 126/10/2020: Zastupitelstvo:
I. b e r e n a v ě d o m í skutečnosti uváděné z žádosti manželů mmmmm;)٭
II. d o p o r u č u j e manželům mmmmm )٭domáhat se svých práv na majiteli pole, z něhož
je jejich pozemek zaplavován.
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Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 126/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 126/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
3.1.2. Na městys Stádlec se obrátil pan mmmmm )٭se ţádostí o odkoupení pozemku pp.
č. 567/24 v k.ú. Slavňovice, o aktuální výměře 987m², druh pozemku - trvalý travní porost.
Ţadatel souhlasí i se zřízením věcného břemene přístupu vlastníků okolních nemovitostí po
části tomto pozemku. Jako alternativu ţádá pronájem uvedeného pozemku s moţností
následné koupě.
Předsedající uvedl, ţe podobný problém se řešil v lokalitě mlýna Suchomel, jde o absenci
přístupové cesty k nemovitostem, po léta se jezdí po soukromých pozemcích, s čím jsou jejich
majitelé nespokojeni. Z důvodu neexistence přístupové cesty není moţné jakkoli dělit
a následně měnit pozemky, protoţe stavební úřad nedá souhlas s rozdělením pozemku, pokud
nově vzniklý pozemek není napojen na komunikaci. Východisko z této situace je dohoda
všech majitelů dotčených pozemků nebo Komplexní pozemkové úpravy.
Z výše uvedeného není v zájmu městyse Stádlec pozemek prodávat.
Co se týče pronájmu, ten moţný je. Pokud pan mmmmm )٭chce uţívat pozemek městyse, je
nutné předloţit ţádost, ze které bude patrné o jakou část pozemku má zájem, ţádostí se pak
bude zabývat zastupitelstvo a v případě splnění všech zákonných podmínek bude uzavřena
nájemní smlouva. Nájemní smlouva však nezakládá ţádný nárok na odkup pozemku.
V projednávané věci byl předloţen návrh usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 127/10/2020: Zastupitelstvo:
I. n e s o u h l a s í s prodejem pp.č. 567/24 v k.ú. Slavňovice, o aktuální výměře 987m², druh
pozemku - trvalý travní porost;
II. po předložení konkrétní žádosti p r o j e d n á možnost pronájmu části pozemku pp.č.
567/24 v k.ú. Slavňovice, druh pozemku - trvalý travní porost.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 127/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 127/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
3.1.3. Na městys Stádlec se obrátila paní mmmmm )٭a upozornila na špatný technický stav
cesty ve Starém Sedle směrem k pile a dále k č.p. 50.
Předsedající konstatoval, ţe neutěšeným technickým stavem cesty si je zastupitelstvo
vědomo. Na tuto cestu je zpracována studie na její opravu. Bohuţel se nedostává finančních
prostředků. V současné době bude cesta provizorně opravena.
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Předsedající
dal
moţnost
vyjádřit
své
stanovisko
členům
zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávanému bodu, zastupitelstvo podnět paní mmmmm )٭b e r e na vědomí.
3.2. Podněty předloţené ústně přítomnými občany.
3.2.1. Pan mmmmm)٭, zájemce o koupi nemovitosti č.p. 25 v k.ú. Slavňovice, vznesl dotaz,
zda je moţný odkup části pozemku 863/1 v k.ú. Slavňovice, který bezprostředně navazuje na
uvedenou nemovitost.
Odpověděl předsedající: odkup moţný je za obvyklou cenu 100,-Kč/1m² a to v případě, ţe
dojde k dohodě mezi zájemcem a městysem Stádlec o velikosti prodávané plochy daného
pozemku. Na základě toho bude moţné zveřejnit záměr o majetkové dispozici (dle § 38
zákona o obcích). Dále ţadatel bude povinen zajistit geometrický plán, který předá městysi
Stádlec pro zajištění souhlasu s dělením pozemku od stavebního úřadu. Následně bude moţné
prodej realizovat. Pro určení prodávané plochy je nutné místní šetření na daném pozemku.
Pan mmmmm )٭souhlasil.
3.2.2. Ing. Kelich poděkoval přítomné paní mmmmm )٭za podněty do podkladů pro
zpracování studie KoPÚ. Uvedl, ţe podněty byly zapracovány a předány zpracovatelům
studie. Konstatoval, ţe ze Starého Sedla o KoPÚ poţádalo velmi málo lidí.
3.2.3. Pan mmmmm )٭si stěţoval na neprůchodnost cesty Staré Sedlo – Kozín. Cesta je
zavezená kulatinou z přilehlého závodu Heluz, v dalším úseku na ni vytéká kanalizace. Místo
po obecní cestě se jezdí po loukách, coţ není v pořádku a pokud by majitel luk znemoţnil
průjezd, měli by občané Starého Sedla problém.
Zastupitelstvo podněty občanů b e r e na vědomí.
4. Majetkové záležitosti.
4.1. Ţádost o prodej nově vzniklého pozemku pp. č. 661/19 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce
Předsedající předloţil ţádost ZD Opařany, Stádlec 66, IČO: 001 14 855 o koupi nově
vzniklého pozemku KN parc. č. 661/19 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce, o akt. výměře 27m², druh
pozemku - ostatní plocha.
Na výše uvedeném pozemku městyse Stádlec se nachází zařízení v majetku ZD Opařany,
které doposud nebylo uvedeno do souladu s legislativou.
Zastupitelstvo svým usnesením č. 74/6/2019 vyzvalo vlastníka stavby – ZD Opařany ke
splnění povinností vztahujících se ke stavbě, dle katastrálního zákona do 31. května 2020. Ten
však tento termín neakceptoval a dne 2. 6.2020 podal výše uvedenou ţádost o odkup
pozemku.
Předsedající uvedl, ţe pro městys Stádlec není výhodné pozemek v současné době prodávat,
ale nabídnout jej společně s dalším nově vzniklým pozemkem pp. č. 661/20, na kterém je
studna, ke směně za pozemky, které městys potřebuje pro případnou směnu pozemků
s firmou GERIMO pro konečné vyřešení problémů s budovou šaten TJ Sokol Stádlec.
Předsedající navrhl v této věci přijmout usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 128/10/2020: Zastupitelstvo n e s o u h l a s í s prodejem nově vzniklého
pozemku KN parc. č. 661/19 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce, o akt. výměře 27m².
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
- Ing. Doubek uvedl, ţe má informaci od zástupce firmy Gerimo, s.r.o. o tom, ţe firma
doposud pracuje na vytvoření GP pro směnu pozemku.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záleţitosti, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení:
4

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 128/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 128/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
4.2. Ţádost o pacht pozemků k zemědělskému vyuţívání.
Městys Stádlec obdrţel dne 2. června 2020 ţádost ZD Opařany, Stádlec 66, IČO: 001 14
855 o propachtování pozemků k zemědělskému vyuţití viz. příloha č. 1.
Obdobnou ţádost o pacht podalo ZD Opařany uţ 24. dubna 2019, kterou však zastupitelstvo
svým usnesením č. 60/5/2019 odmítlo.
Dosud nebylo uzavřeno jednání o stávajících nájemních smlouvách, městys Stádlec je
připraven po sdělení konkrétnějších informací o pachtu uvedených pozemků se ZD Opařany
jednat.
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 129/10/2020: Zastupitelstvo ž á d á ZD Opařany, sídlo: Stádlec 66, 391
62, IČ: 00114855; o sdělení návrhu podmínek pachtu pozemků formou návrhu Pachtovní
smlouvy, zejména o výši pachtovného a doby pachtu.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 129/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 129/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
5. Zařazení městyse Stádlec do územní působnosti MAS Lužnice
V souvislosti s tvorbou nové strategie MAS vţdy na začátku nového plánovacího období je
nutný souhlas městyse Stádlec s jeho zařazením do územní působnosti MAS Luţnice.
Předsedající konstatoval, ţe MAS Luţnice sdruţuje firmy, podnikatele, obce, zájmové spolky
a sdruţení, pro které zajišťuje finanční prostředky v různých dotačních titulech. Členství
v MAS Luţnice umoţňuje městysi Stádlec aktivně ovlivňovat tvorbu plánovacích dokumentů
na dané období, proto by bylo výhodné zůstat členskou obcí MAS Luţnice.
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 130/10/2020: Zastupitelstvo schvaluje zařazení městyse Stádlec do územní
působnosti MAS Lužnice.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 130/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
pro
Zdeněk Süsmilich
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pro
pro
pro
pro

Eva Švadlenová
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 130/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
6. Inventarizace majetku za rok 2020.
Předsedající podal informaci o zajištění inventarizace majetku v roce 2020. Inventarizace
majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky MF ČR č. 270/2010. Dále seznámil zastupitelstvo s Plánem inventarizace majetku
a závazků městyse Stádlec a jmenoval inventarizační komisi ve sloţení:
Předsedkyně: paní Dita Jírovcová;
členové:
paní Mgr. Alena Kršková, pan Zdeněk Süsmilich,
Inventarizační komise je současně komisí likvidační.
Plán inventarizace majetku a závazků je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 131/10/2020: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Plán inventarizace majetku
a závazků městyse Stádlec v roce 2020 a složení inventarizační komise, která je současně
i komisí likvidační.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 131/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 131/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
7. Zřízení služebnosti na pozemku 661/1 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce.
Společnost CETIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě plné moci
společností Kubeš Projekt s.r.o., IČO 01884565, Fügnerova 490, 388 01 Blatná, kterou na
základě plné moci zastupuje MgA. Eva Yvetta Amatya, IČO 04885074, Pivovarská 1272, 388
01 Blatná předloţil smlouvu na zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou
DVDSL7017_C_C_OPAR11-OPAR1HR_NN - síť elektronických komunikací – umístění
zemní kabelové přípojky NN pro napájení rozvaděče sítě elektronických komunikací, výměna
rozvaděče. Stavbou dotčený pozemek ve vlastnictví městyse Stádlec pp.č. 661/1 ostatní
plocha v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce. Na tomto pozemku bude umístěna část přípojky NN
v délce 50 m. Sluţebnost je sjednávána za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,-Kč.
Projekt řeší umístění zemní kabelové přípojky NN a rekonstrukci (výměnu) sloupkového
rozvaděče. Stávající rozvaděč OPAR11 bude z důvodu nevyhovující technologie vyměněn za
nový. Pro nový rozvaděč musí být provedena přípojka NN. Přípojným bodem k síti NN bude
kabelová skříň, umístěná na stávajícím sloupu nadzemního vedení NN na úrovni objektu Staré
Sedlo č.p. 12. Výkopy budou prováděny pouze s pomocí drobné mechanizace nebo ručně
v závislosti na hustotě stávajících inţenýrských sítí. Nově umisťované kabely budou ukládány
do kabelového loţe z písku nebo prosáté zeminy s krytím dle platné normy pro podzemní
vedení NN. Kříţení se sítěmi jiných správců bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005.
Povrchy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Stavba
„DVDSL7017_C_C_OPAR11-OPAR1HR_NN“ je součástí projektu VRI pro oblast 01
Benešov - Orlík – Tábor. Stavba slouţí k poskytování veřejných komunikačních sluţeb pro
firmy a občany v území. Stavba bude spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem
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pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
Koordinační situační výkres stavby je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 132/10/2020: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. zřízení služebnosti na pozemku KN č. 661/1 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce na stavbu
DVDSL7017_C_C_OPAR11-OPAR1HR_NN - síť elektronických komunikací – umístění
zemní kabelové přípojky NN pro napájení rozvaděče sítě elektronických komunikací, výměna
rozvaděče;
II. výši jednorázové náhrady za zřízení služebnosti za částku 3.000,-Kč.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 132/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 132/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
8. Střednědobý plán sociálních služeb ORP Tábor pro roky 2020 – 22 (Komunitní plán).
Příprava nového střednědobého planu sociálních sluţeb ORP Tábor pro roky 2020 – 22
(Komunitní plán) trvala více neţ rok. Do jeho přípravy se prostřednictvím devíti pracovních
skupin zapojili poskytovatele sociálních sluţeb, uţivatele sluţeb i zástupci mest a obci
z táborského regionu. Komunitní plán popisuje, jak se budou sociální sluţby v těchto letech
rozvíjet, jaké nové aktivity v oblasti sociálních sluţeb je potřebné zřídit či věnovat pozornost
jejich rozvoji. Spektrum sluţeb je opravdu široké, reflektuje potřeby seniorů, zdravotně
postiţených, rodin, dětí a mládeţe, ale i osob v nepříznivé ţivotní situaci a menšin. Plán je
přístupný např. na http://www.taborcz.eu/ v záloţce sociální sluţby a na webu CpKP. Nový
Komunitní plán byl schválen Řídící skupinou, následně jej schválilo Zastupitelstvo města
Tábora na svém jednání dne 25. 5. 2020. V průběhu přípravy komunitního plánu, byl také
vytvořen Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných sluţeb ORP Tábor. Obsahuje
informace o sociálních i doprovodných sluţbách, které jsou obyvatelům Táborska k dispozici,
jejich kontaktní údaje a popisy nabízených sluţeb. Interaktivní podoba katalogu je dostupná
na http://www.tabor-kpss.cz. Oba tyto dokumenty – Komunitní plán i Katalog poskytovatelů
sociálních sluţeb jsou k dispozici v tištěné podobě, současně jsou k dispozici ke staţení na
webu
CpKP:
http://lh1056700.server26.viwefix.cz/index.php/programy-jc/komunitniplanovani-socialnich-sluzeb/292-pokracovani-komunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-orptabor.
Komunitní plán je strategický dokument, který se týká všech obcí v ORP Tábor. Proto je
vhodné, aby jej také všechny obce schválily, ačkoliv z něj neplynou pro danou obec konkrétní
úkoly.
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 133/10/2020: Zastupitelstvo s c h v a l u j e Komunitní plán sociálních
služeb ORP Tábor.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva
a přítomným občanům:
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Ing. Kelich uvedl, ţe za městys Stádlec v pracovní skupině pracovala paní E.Švadlenová,
které tímto poděkoval za čas a vynaloţené úsilí.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záleţitosti,
bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 133/10/2020:
Roman Buchcar
omluven
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
omluvena
7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 133/10/2020 bylo schváleno v navrženém znění.
9. Informace starosty.
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10
Vnitřní směrnice o rozpočtu jsem schválil:
- dne 16. 06. 2020 RO č. 04/2020 – spočívající v navýšení příjmů za prodané pozemky
a sníţení plánovaných příjmů se sdílených daní;
- dne 03. 07. 2020 RO č. 05/2020 – spočívající v přijetí neinvestiční dotace na opravu
kanalizace ve výši 230.000,-Kč a její zařazení do výdajů ve výši 52 000,- Kč na ZÚ 2310
a 178.000,-Kč na ZÚ 6171;
- dne 27. 08. 2020 RO č. 06/2020 – spočívající v přijetí příspěvku na volby ve výši 124.000,Kč a jeho zařazení do výdajů ve výši 94 000,- Kč na ZÚ 611X „zastupitelské orgány“
a 30.000,-Kč na ZÚ 6171 „činnost místní správy“.
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctovaopatreni/
b) počátkem září vypukne velká oprava komunikace ve Stádlci spojená s opravou kanalizace.
Stavba je rozdělena do dvou etap, první etapa je směr od Jednoty k zámku, druhá etapa podél
zámku k bývalé poště. Při obou etapách bude zajištěn průjezd směrem na Dobřejice. Stavba
potrvá přibliţně do konce prosince 2020.
c) vzhledem ke stále problematické situaci ohledně nákazy COVID 19 a po doporučení
Výboru pro sociální věci nebude městys Stádlec v letošním roce organizovat tradiční posezení
se seniory.
Předsedající dal možnost
a přítomným občanům:

vyjádřit

své

stanovisko

členům

zastupitelstva

- pan Jiří Süsmilich postrádá informaci starosty o jeho brigádě na ETE.
Odpověděl předsedající: DPČ byla po dohodě prodlouţena do prosince 2020 a posledním
dnem tohoto měsíce bude ukončena.
Nikdo další 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: 02. 09. 2020 v 18:10 hodin.
Zapisovatelka:

Hana SÜSMILICHOVÁ

Ověřovatelé:

Miluše NÉMETHOVÁ, v.r.

-

dne:

08. 09. 2020

Jiří SÜSMILICH, v.r.

-

dne:

08. 09. 2020

dne:

08. 09. 2020

Starosta:

Ing. Milan KELICH, v.r.
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Zápis byl vyhotoven dne: 07. 09. 2020

-

L.S.
Přílohy zápisu:
č. 1 – pozemky k zemědělskému vyuţití;
č. 2 – plán inventarizace majetku a závazků;
č. 3 - koordinační situační výkres stavby.

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