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Stádlec čp. 150, 39162 
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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 pí. Simonu CAPOUCHOVOU. 

Předsedající seznámil přítomné občany s povinností dodrţovat zvýšená hygienická opatření 

(rozestupy mezi osobami, o umístění stojanu s desinfekcí, o pouţití roušky na ochranu 

dýchacích cest). 

2. Schválení programu. 

Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 12. zasedání 

zastupitelstva (viz. Návrh programu).   

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
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Právo vyjádřit se k projednávanému bodu (§ 16 odst. 1 písm.c  zákona o obcích) nikdo 

nevyužil. 

Hlasování o bodu č. 2 

Návrh usnesení č. 149/12/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  program jednání 12. zasedání 

zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 149/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 149/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů (§ 16 odst. 1 písm. f., g.  zákona o obcích): 

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

zastupitelstva. 

Předsedající přednesl ţádost paní mmmmm٭): 

„Dobrý den, dovoluji si městysu Stádlec nabídnou darování části pozemku 256/18 v k.ú. 

Stádlec. Jedná se o chodník cca 23m2. Oddělení pozemku a souhlas s dělením zajistí městys 

Stádlec na základě plné moci. Žádám o projednání mého požadavku na jednání zastupitelstva 

a v případě kladného vyřízení prosím o návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací. 

Přeji pěkný den. mmmmm٭).“ 

Zdůvodnění: 

Majitelka pozemku KN č. 256/18 v k.ú. Stádlec nabídla městysi Stádlec darování  části svého 

pozemku. Jedná se o část pozemku ve veřejném prostoru, na kterém je chodník. S darem 

souhlasí za podmínek, ţe oddělení pozemku a souhlas s dělením zajistí městys Stádlec, 

k čemuţ zmocní zástupce obce, je ochotna uzavřít budoucí smlouvu o smlouvě darovací. 

Přijetí daru je v zájmu městyse a jeho občanů. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 150/12/2021: Zastupitelstvo: 

I. s o u h l a s í  s přijetím daru - části pozemku 256/18 v k.ú. Stádlec o předpokládané ploše 

cca 23m²; 

II. u k l á d á  starostovi předložit majitelce návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací a po 

jejím podpisu zajistit potřebné úkony tak, aby bylo možné podnět zrealizovat (zajistit 

odměření  pozemku, souhlas s dělením pozemku, darovací smlouvu). 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci využil: 

- pan Jiří Süsmilich poděkoval paní mmmmm٭)  za vstřícný postoj vůči obci a ochotu 

darovat část svého pozemku. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 150/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 150/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 
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3.2. Podněty předloţené ústně přítomnými občany   

Ţádný podnět nebyl předloţen. 

4. Majetkové záležitosti 

4.1. Směna pozemku 

Městys Stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec, IČ 00252930, DIČ CZ00252930 převádí nově 

vzniklou pozemkovou parcelu č. 559/31 o výměře  2 m
2
, ostatní plocha/jiná plocha v k.ú.  

Stádlec   na mmmmm٭)a  naopak výměnou za to mmmmm٭) převádí   nově vzniklou 

pozemkovou parcelu č. 641 o výměře  4  m
2, 

ostatní plocha/jiná plocha v k.ú.  Stádlec, do 

vlastnictví městyse Stádlec. Oba pozemky vznikly GP pro vyznačení budovy, průběh 

vytečené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, rozdělení pozemku číslo 386-3/2021, 

který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

Záměr na tuto majetkovou dispozici byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující 

dálkový přístup v době od 26. 01. 2021 do 11. 02. 2021. 

Zdůvodnění: 

Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, reálný stav je v rozporu se stavem uvedeným 

v KN. Realizací směny pozemků nebude poškozen městys Stádlec. Náklady na směnu 

(pořízení GP, vypracování směnné smlouvy) jdou k tíţi mmmmm٭), na jejíţ popud se směna 

realizuje. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 151/12/2021: Zastupitelstvo  s o u h l a s í   se směnou pozemku mezi 

městysem Stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec, IČ 00252930, DIČ CZ00252930, který 

převádí nově vzniklou pozemkovou parcelu č. 559/31 o výměře  2 m
2
, ostatní plocha/jiná 

plocha v k.ú.  Stádlec   na mmmmm٭) a  naopak výměnou za to mmmmm٭) převádí   nově 

vzniklou pozemkovou parcelu č. 641 o výměře  4  m
2, 

ostatní plocha/jiná plocha v k.ú.  

Stádlec, do vlastnictví městyse Stádlec. Správní poplatek za vklad do KN uhradí účastníci 

smlouvy rovným dílem. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyužil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 151/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 151/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

4.2. Prodej pozemku 

Městys Stádlec zveřejnil záměr na prodej pozemku, který vznikl geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. pl. 265-108/2020, z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 

863/1- ostatní plocha/neplodná půda, která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. 

Slavňovice. Předmětem dispozice je nově vzniklý pozemek p.č. 863/10 – ostatní 

plocha/neplodná půda, o výměře 317 m², v k.ú. Slavňovice, obec Stádlec. Geometrický plán 

je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

O koupi pozemku poţádal pan mmmmm٭). 

 

 

 



 4 

Zdůvodnění: 

Uvedená dispozice je na základě poţadavku pana mmmmm٭), vlastníka přilehlé nemovitosti, 

který uhradil veškeré náklady s ní spojené (pořízení GP, úhrada správního poplatku do KN). 

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

Záměr na tuto majetkovou dispozici byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující 

dálkový přístup v době od 26.01. 2021 do 11.02.2021. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 152/12/2021: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku KN parc. č. 863/10 – ostatní plocha/neplodná půda,  

o výměře 317 m², v k.ú. Slavňovice, obec Stádlec, vyděleného Geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku č. pl. 265-108/2020, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem Ing. Evou Novákovou dne 13.11.2020 a odsouhlaseným katastrálním úřadem pro 

JčK, KP Tábor dne 23.11.2020, z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 863/1 -  

ostatní plocha/neplodná půda, která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. 

Slavňovice panu mmmmm٭), za prodejní cenu 31.700,-Kč.  

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

Katastrálním pracovišti  KÚ (Správní poplatek ve výši 2.000,-Kč při podání návrhu na vklad 

do KN nehradí městys Stádlec). 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyužil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 152/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 152/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

4.3. Prodej pozemku 

Městys Stádlec zveřejnil záměr na prodej pozemku, který vznikl geometrickým plánem pro 

rozdělení pozemku, vyznačení obvodu budovy, změnu obvodu budovy, průběh vlastníky 

zpřesněné hranice pozemků (dále jen Geometrický plán) č. pl. 391-751/2020, z pozemkové 

parcely katastru nemovitostí p. č. 584 -  ostatní plocha/ostatní komunikace, která je zapsaná 

na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec. Předmětem dispozice je nově vzniklý pozemek 

p.č. 584/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 48 m², v k.ú. Stádlec. Geometrický 

plán je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

O koupi pozemku poţádal pan mmmmm٭). 

Zdůvodnění: 

Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, reálný stav je v rozporu se stavem uvedeným 

v KN. Realizací prodeje nebude poškozen městys Stádlec. Náklady na prodej pozemku 

(pořízení GP, úhrada správního poplatku na vklad do KN) jdou k tíţi pana mmmmm٭). 

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

Záměr na tuto majetkovou dispozici byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující 

dálkový přístup v době od 26.01. 2021 do 11.02.2021. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

  

 

 



 5 

Návrh usnesení č. 153/12/2021: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku KN parc. č. 584/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace,  

o výměře 48 m², v k.ú. Stádlec, obec Stádlec, vyděleného Geometrickým plánem č. pl. 391-

751/2020, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Pavlem Dvořáčkem,  

z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 584 -  ostatní plocha/ostatní komunikace, která 

je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec panu mmmmm٭), za prodejní cenu 

4.800,-Kč.  

II. u k l á d á  starostovi zabezpečit souhlas s dělením pozemku, příslušnou smlouvu a podat 

návrh na vklad na příslušném Katastrálním pracovišti  KÚ (Správní poplatek ve výši 2.000,-

Kč při podání návrhu na vklad do KN nehradí městys Stádlec). 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyužil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 153/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 153/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

4.4. Pronájem pozemku 

Na základě ţádosti zveřejnil městys Stádlec záměr pronajmout část pozemku KN parc.  

č. 567/24 o výměře 240m² v k.ú. Slavňovice. Vyznačení poţadované části pozemku 

k pronájmu je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Zdůvodnění: 

Majitel sousedního rekreačního objektu má zájem o dlouhodobé vyuţívání části pozemku 

567/24 v k.ú. Slavňovice. Majetek obce musí být vyuţíván účelně, hospodárně a efektivně  

a nesmí být zneuţíván nebo vyuţíván bez adekvátního plnění. Cena pronájmu 10,-Kč/1m²  

a rok je v místě a čase obvyklá. Nájemní smlouva bude obsahovat tzv. inflační doloţku, podle 

které se bude nájemné kaţdoročně upravovat o hodnotu inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu. 

 Záměr na tuto majetkovou dispozici byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující 

dálkový přístup v době od 26.01. 2021 do 11.02.2021. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 154/12/2021: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  pronájem části pozemku KN parc. č. 567/24 o výměře 240m² v k.ú. 

Slavňovice panu mmmmm٭) za těchto podmínek: 

 roční nájemné ve výši 2.400,-Kč,  

 pronájem je na dobu neurčitou; 

 nájemné se bude každoročně upravovat o hodnotu inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu. 

 nájemné za rok 2021 bude uhrazeno ve výši, jako by smlouva byla uzavřena od 

1.1.2021. 

II.  u k l á d á  starostovi zabezpečit zpracování smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a tuto 

smlouvu uzavřít. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci  nikdo nevyužil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 154/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 154/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

5. Výběr dodavatele projektové dokumentace „Obytná zóna Stádlec“. 

Dodavatelem projektové dokumentace „Obytná zóna Stádlec“ byla oslovena firma Graphic 

PRO s.r.o. Stránského 2255, Tábor. Nabídková cena je  ve výši 297 000,-Kč (bez DPH). 

Zdůvodnění: 

Zastavit trvalý úbytek obyvatelstva vytvořením prostoru pro individuální výstavbu. 

Zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu 

dojde ke splnění podmínek nutných pro realizaci záměru. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 

2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městyse Stádlec lze zadat zakázku 

přímo, protoţe vybraná firma jiţ realizovala prováděcí studii a dokumentaci pro územní 

rozhodnutí o umístění stavby, jde o navazující stupeň projektové dokumentace. V případě 

společnosti Graphic PRO s.r.o  se jedná o prověřeného dodavatele. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 155/12/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  zadání zakázky na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu prováděcího projektu  na 

akci „Obytná zóna Stádlec“ společnosti Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, Tábor, IČO 

281 25 657 za nabídkovou cenu 297 000,-Kč (bez DPH). 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyužil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 155/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 155/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Projednání RO č. 3/2021 

Předsedající předloţil návrh RO č. 3/2021 Čerpání úspor z minulých let ve výši 360 000,- na 

pokrytí zbývající části  závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo s firmou Robstav k.s. na 

realizaci Společného projektu s SÚS. 

Zdůvodnění: 

Tato částka nebyla vyfakturována firmou Robstav, k.s. na akci „Chodníky, parkoviště, 

nezpevněné plochy, Oprava kanalizace BE 400 – Stádlec“ v roce 2020. Stavební práce byly 

zastaveny z důvodu nepříznivého počasí. V rozpočetu na rok 2021 nejsou ţádné prostředky na 

tuto akci vyčleněny. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení č. 156/12/2021: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  návrh RO č. 3/2021. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyužil. 
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Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 156/12/2021:  

Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová omluvena 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich pro Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                               7 - pro;  0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 156/12/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

7. Informace starosty. 

 Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10 

Vnitřní směrnice o rozpočtu jsem schválil: 

- dne 19.1.2021 RO č. 1/2021. Příjem dotace na výkon státní správy ve výši 167 400,00 Kč  

a její zařazení do výdajů na ZU 221X - 37000 Kč, ZU 2310 - 15000 Kč, ZU 232X - 15000 

Kč, ZU 363X - 63000 Kč na realizaci akce obytná zóna a 37400 Kč na ZU 221X na 

nevyfakturovanou část „Společného projektu s SÚS“. 

 - dne 20.1.2021  RO č. 2/2021. Přesun nevyuţitých prostředků ve výši 150000,-Kč ze ZU 

34XX Sport a zájmová činnost na ZU 23XX Vodní hospodářství, na opravu kanalizace ve 

Starém Sedle. 

 RO jsou trvale zveřejněna na  http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctova-

opatreni/ 

 poděkování občanům za trpělivost spojenou s údrţbou komunikací, p. Z. Süsmilichovi za 

úklid chodníků; 

 ukončena knihovna ve Starém Sedle, poděkování dlouholeté knihovnici paní Trojákové; 

 podány ţádosti o dotace v programu JčK Kulturní dědictví na restaurování sochy sv. Jana 

Nepomuckého a sousoší Nejsvětější Trojice, a v programu POV JčK 2021 na dětské hřiště 

Stádlec; 

 vyúčtování provozu vodohospodářské infrastruktury od firmy Čevak, a.s. za rok 2020: 

 Vodné: 

Vyšší objem vody fakturované, překročeny náklady na nákup vody - vyšší fakturace, dvě 

poruchy, překročeny náklady na opravy - zemní práce (čp. 56 a 148); 

 Stočné: 

Vyšší objem vody fakturované, uspořeny náklady. Finanční vypořádání ve výši - 14.323,-Kč.  

Vyúčtování je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

 ze zaslaného plánu revizí KN figuruje městys Stádlec v plánu pro zjišťování hranic při 

obnově operátu novým mapováním na rok 2021. Předpoklad dokončení říjen 2022; 

 zveřejněna výzva na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v reţimu 

Zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Stádlec - vodovod pro místní části Křída, 

Hájky a Slavňovice“. Výzva a zadávací dokumentace je přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

 Dne 03.02.2021 byla se SPÚ ČR podepsána smlouva o bezúplatném převodu pozemku KN 

pp.č. 256/43 v k.ú. Stádlec (na pozemku je komunikace). 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyužil. 

Zastupitelstvo  b e r e  informace starosty na vědomí.  

Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním 

přítomným za účast.  

 

http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctova-opatreni/
http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctova-opatreni/
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Zasedání bylo ukončeno:  17. 02. 2021  v 18:00 hodin. 

Zapisovatelka: Hana SÜSMILICHOVÁ Zápis byl vyhotoven dne:  18. 02. 2021 

Ověřovatelé:  Miluše NÉMETHOVÁ, v.r.  -   dne:   18. 02. 2021 

Simona CAPOUCHOVÁ, v.r. -   dne:   18. 02. 2021 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r.  -   dne:   18. 02. 2021 

L.S. 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1 - GP pro vyznačení budovy, průběh vytýčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, 

rozdělení pozemku číslo 386-3/2021. 

č.2 – GP pro rozdělení pozemku č. pl. 265-108/2020.  

č. 3 - GP pro rozdělení pozemku, vyznačení obvodu budovy, změnu obvodu budovy, průběh 

vlastníky zpřesněné hranice pozemků číslo 391- 751/2020. 

č. 4 – Pronájem části pozemku p.č. 567/4  v k.ú. Slavňovice.  

č. 5 – Vyúčtování provozu vodovodu a kanalizace za rok 2020. 

č. 6 - Výzva a zadávací dokumentace výzvy na podlimitní VZ „vodovod Hájky, Slavňovice, 

Křída“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  19. února 2021 

Svěšeno dne:  

Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce: https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-

deska/ 

https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-deska/
https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-deska/

