
   Městys Stádlec 
Stádlec čp. 150, 39162 

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

Zápis č. 13/2021 

z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 

8. března 2021 od 17.30 hod. v zasedací místnosti městyse Stádlec, Stádlec č.p. 150, 2.p 

Přítomni: Roman Buchcar, Ing. Pavel Doubek, Dita Jírovcová,  

Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Jiří Süsmilich, Zdeněk Süsmilich, Eva Švadlenová. 
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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 8 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:  

- zapisovatele:  Ing. Milana KELICHA; 

- ověřovatele zápisu: paní Evu ŠVADLENOVOU a Ing. Pavla DOUBKA. 

Předsedající seznámil přítomné občany s povinností dodrţovat zvýšená hygienická opatření 

(rozestupy mezi osobami, o umístění stojanu s desinfekcí, o pouţití respirátoru třídy FFP2). 

2. Schválení programu. 

Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 13. zasedání 

zastupitelstva (viz. Návrh programu).   

Právo vyjádřit se k projednávanému bodu (§ 16 odst. 1 písm.c  zákona o obcích)  nikdo 

využil. 

 

 

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
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Hlasování o návrhu programu: 

Návrh usnesení č. 157/13/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  program jednání 13. zasedání 

zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 157/13/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  neúčast pro nemoc 

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                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 157/13/2021 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. 

Ţádné podněty nabyly podány. 

3.2. Podněty předloţené ústně přítomnými občany   

Nebyly předloţeny. 

4. Výběr dodavatele VZ na stavební práce v režimu Zjednodušeného podlimitního řízení 

s názvem „Stádlec - vodovod pro místní části Křída, Hájky a Slavňovice“.  

Výzva na VZ byla zveřejněna dne 10.02.2021 na profilu zadavatele 

http://nen.nipez.cz/profil/stadlec. Termín na podání nabídek byl do 08.03.2021. Nabídku ve 

stanoveném termínu předloţili: 

Otvírání obálek proběhlo komisionálně dne 8.3.2021 v 9.00 hod. na úřadu městyse. 

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve sloţení: Ing. Milan Kelich, Ing. Pavel 

Dobek, Zdeněk Süsmilich a Ing. Michal Novák podle ekonomické výhodnosti. Hodnotícím 

kritériem pro zadání zakázky byla nejniţší nabídková cena bez DPH. Hodnocení proběhlo 

seřazením podle výše nabídkových cen.  

Hodnotící komise posoudila téţ výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu zakázky. Komise 

konstatuje, ţe ţádná z nabídek nevykazovala známky mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Výsledek hodnocení nabídek 
Výsledek 

hodnocení 
Identifikace účastníka 

Nabídková cena bez 
DPH 

1. místo SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 480 35 599 9.945.000,- Kč 

2. místo LB 2000, s.r.o., IČO: 646 18 081 9.976.553,39 Kč 

3. místo DAICH spol. s r. o., IČO: 424 07 559 10.238.00,- Kč 

4. místo KAVAS W s.r.o., IČO: 280 86 473 11.400.000,- Kč 

5. místo ŠAFINVEST, s.r.o., IČO: 280 78 756 11.487.897,10 Kč 

6. místo VPK Suchý s.r.o., IČO: 270 85 201 12.600.000,- Kč 

7. místo TB BUILDING s.r.o., IČO: 280 66 987 13.844.821,77 Kč 

Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele, tj. u dodavatele 

uvedeném na 1. místě. 

Komise doporučuje zadavateli jako vítěze společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

IČO: 480 35 599. Účastník předloţil pro zadavatele nejvýhodnější nabídku a po obsahové 

stránce i po technické stránce je úplná a odpovídá poţadavkům zadavatele i zákona. 

 

http://nen.nipez.cz/profil/stadlec


 3 

 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 158/13/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  dodavatelem stavby s názvem 

„Stádlec - vodovod pro místní části Křída, Hájky a Slavňovice“ firmu SWIETELSKY stavební 

s.r.o., IČO: 480 35 599. Nabídková cena:   9.945.000,- Kč (bez DPH). 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo využil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 158/13/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  neúčast pro nemoc 

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                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 158/13/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

5. Zrušení usnesení Zastupitelstva městyse Stádlec č. 135/11/2020. 

Z důvodu nového projednávání pachtovní smlouvy předloţil předsedající návrh na zrušení 

usnesení Zastupitelstva městyse Stádlec č. 135/11/2020. 

Návrh usnesení č. 159/13/2021: Zastupitelstvo  r u š í  své usnesení číslo 135/11/2020. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo využil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 159/13/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  neúčast pro nemoc 

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                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 159/13/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Uzavření pachtovní smlouvy na zemědělsky užívané pozemky městyse Stádlec. 

Městys Stádlec vedl v průběhu srpna a září jednání se ZD Opařany, prostřednictvím právního 

zástupce, o sjednání nových podmínek nájmu zemědělsky vyuţívaných pozemků. V únoru 

2021 ZD Opařany zpracovalo a předloţilo přílohy pachtovní smlouvy, se skutečně 

vyuţívanou plochou pozemků pro zemědělské účely vč. zákresů. Znění aktualizované 

smlouvy, dle zpracovaných příloh, ZD Opařany písemně akceptovalo oznámením ze dne  

16. února 2021. 

Pachtovní smlouva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Záměr na pacht všech pozemků nebo jejich částí uvedených v přílohách smlouvy byl 

zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující dálkový přístup v době od 15. 02. 2021 do 

03. 03. 2021. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 160/13/2021: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  pachtovní smlouvu na pacht zemědělsky využívaných pozemků v k. ú. Křída 

u Stádlce, Slavňovice, Stádlec a Staré Sedlo u Stádlce o celkové výměře 57,1297 ha 

pachtýři ZD Opařany, sídlo: Stádlec 66, 391 62, IČ: 00114855, na dobu určitou, od jejího 

uzavření do 31. 12. 2027, za pachtovné ve výši 171.389,- Kč za kalendářní rok, vč. roku 2021. 
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II. s o u h l a s í  s podáním výpovědí následujících smluv:  nájemní smlouvy o pronájmu 

pozemků v k. ú. Křída u Stádlce č. 51N01/47, nájemní smlouvy o pronájmu pozemků v k. ú. 

Křída u Stádlce ze dne 1. 1. 2011, v platném znění, nájemní smlouvy o pronájmu pozemků  

v k. ú. Stádlec ze dne 1. 1. 2011, v platném znění, nájemní smlouvy o pronájmu pozemků  

v k. ú. Staré Sedlo u Stádlce a Slavňovice ze dne 1. 1. 2010, v platném znění, a pachtovní 

smlouvy č. P/2019/CG19/0267; 

III. u k l á d á  starostovi zaslat výpovědi smluv tak, aby je druhá strana prokazatelně 

obdržela nejpozději  30. 09. 2021, nedojde-li k podpisu pachtovní smlouvy dle odst. I tohoto 

usnesení. 

V souladu s § 83 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, sdělili 

níţe uvedení členové zastupitelstva: 

- R. Buchcar, ţe je členem ZD Opařany; 

- M. Némethová, ţe je členkou ZD Opařany; 

- J. Süsmilich, ţe má členský podíl v ZD Opařany; 

- Z. Süsmilich, ţe má členský podíl v ZD Opařany; 

- D. Jírovcová, ţe její manţel má členský podíl v ZD Opařany; 

- E. Švadlenová, ţe pronajímá své pozemky ZD Opařany. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci využil: 

- Starosta poděkoval ZD Opařany za zpracování příloh a zákresů s vyuţívanou plochou 

pozemků. Vzhledem k mnoţství a ploše (někde i pouhé 2m²) to jistě byla náročná práce. Dále 

uvedl, ţe pokud bude nová pachtovní smlouva uzavřena, bude tím završeno jeho 

několikaměsíční úsilí. Návrh předloţený na zastupitelstvu 3. června 2020 (Ukončení 

nájemních smluv výpovědí) vycházel z pečlivé přípravy, rozboru stávajících nájemních 

smluv, konzultací s jinými starosty, zemědělci a profesními organizacemi (SZIF, SPOV, 

SPÚ), zjišťování výše pachtu v našem okolí u jiných subjektů. Byl veden snahou naplnit 

princip „řádného hospodáře“. Schvalovaná pachtovní smlouva je kompromis, v podstatě jen 

to, co připustil budoucí pachtýř, současný nájemce. Nicméně skutečnost, ţe je pacht na dobu 

určitou dává v budoucnu městysi Stádlec vyhlídku na to, ţe bude moci nakládat se svým 

majetkem volně, svobodně a ve prospěch všech svých občanů.  

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 160/13/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  neúčast pro nemoc 

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                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 

Usnesení č. 160/13/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

7. 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 25. 02. 2021 RO č. 4/2021 – spočívající v příjmu příspěvku na pojištění lesních porostů 

ve výši 24.750,- Kč a jeho zařazení do výdajů na ZU 363X a 232X. 

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

opatreni/ 

b) od 29. ledna  do 22. února 2021 prováděli úředníci krajského úřadu, distančním způsobem, 

konečné přezkoumání hospodaření městyse Stádlec za rok 2020. Závěr přezkumu „nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky“. 

http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctova-opatreni/
http://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/rozpoctova-opatreni/
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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.  

Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním 

přítomným za účast. 

Zasedání bylo ukončeno:  08. 03. 2021  v 18.05 hodin. 

Zapisovatel:  Ing. Milan KELICH Zápis byl vyhotoven dne: 09. 03. 2021 

Ověřovatelé:  Eva ŠVADLENOVÁ, v.r  -   dne:  09. 03. 2021 

Ing. Pavel DOUBEK, v.r  -   dne:  09. 03. 2021 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r  -   dne:  09. 03. 2021 

L.S. 

 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1 – Pachtovní smlouva.  

 


