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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 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 
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Stádlec a je trvale zveřejněn způsobem umoţňujícím dálkový přístup na stránce  

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva   

Jmenoval:  

- zapisovatelku:  paní Hanu SÜSMILICHOVOU; 

- ověřovatele zápisu: paní Evu ŠVADLENOVOU a paní Miluši NÉMETHOVOU. 

2. Schválení programu. 

Předsedající odkázal na body navrhovaného programu pro jednání 15. zasedání zastupitelstva 

viz Návrh programu zveřejněn na úřední desce.   

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

nevyuţil. 

Hlasování o návrhu programu: 

Návrh usnesení č. 169/15/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  program jednání 15. zasedání 

zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 169/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 169/15/2021 bylo schváleno v navrţeném 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. 

3.1.1. Pan mmmmm٭)poţádal o pronájem bytu nad moštárnou. Nabízí realizaci oprav prostor 

bytu na své náklady, neboť byl informován, ţe byt je značně zanedbaný. 

Předsedající uvedl, ţe byt je bez elektroměru a plynoměru, rekonstrukce musí být provedena 

včetně elektrických rozvodů a proto by nebylo vhodné byt pronajímat. V současné době je 

neobyvatelný. Velkým problémem je také moštárna, jejíţ provoz bývalí nájemníci 

(Štamberkovi) tolerovali, neboť pan Štamberk byl starostou obce, poslední nájemníci uţ 

takové pochopení neměli. Z výše uvedeného je pronájem bytu v tomto stavu pro účely bydlení 

nemoţný. Rekonstrukci bytu zajistí a zrealizuje městys Stádlec. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo vyuţil. 

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu, 

zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í   informace starosty.  

3.2. Podněty předloţené ústně přítomnými občany   

Ţádný podnět nebyl předloţen.  

4. Majetkové záleţitosti 

4.1. Přijetí daru 

Městys Stádlec v součinnosti s paní mmmmm٭)zajistil vznik nového pozemku pp.č. 256/67 

oddělením z pozemků jmenované pp.č. 256/18 a st. 176 (viz usnesení zastupitelstva číslo 

150/12/2021). Nově vzniklý pozemek nabízí majitelka darem městysi Stádlec.   

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
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Návrh usnesení č. 170/15/2021: Zastupitelstvo s o u h l a s í  s přijetím daru – věci nemovité, 

nově vzniklého  pozemku pp.č. 256/67 v k.ú. Stádlec o výměře  26m² od dárkyně paní 

mmmmm٭) 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci vyuţil: 

- pan Jiří Süsmilich: ocenil přístup dárkyně, která myslí na prospěch obce a občanů.  

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 170/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 170/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

 

4.2. Pacht zemědělsky vyuţívaného pozemku 

Městys Stádlec obdrţel návrh na uzavření nové pachtovní smlouvy na pronajatý zemědělsky 

vyuţívaný pozemek pp.č. 73/3 v k.ú. Stádlec o výměře 3669m² soukromým zemědělcem 

panem Miroslavem Švejdou, IČ: 466 35 327. Podmínky pachtu navrhuje na dobu neurčitou, 

s výpovědní dobou 5 let, výše pachtovného 4.000,- Kč/1ha za rok nebo na dobu neurčitou, 

s výpovědní dobou 10 let, výše pachtovného 4.500,- Kč/1ha za rok. Začátek pachtovního 

období vţdy od 1. října 2021. 

O pacht pozemku dále poţádalo ZD Opařany, Stádlec 66, IČO: 00114855. Podmínky 

pachtu dle pachtovní smlouvy uzavřené mezi ZD Opařany a městysem Stádlec (doba určitá se 

sedmiletou výpovědní lhůtou, výše pachtu 3000,- /1ha). 

Záměr na pacht pozemku byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující dálkový 

přístup v době od 14. 06. 2021 do 30. 06. 2021. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 171/15/2021: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  pachtovní smlouvu na pacht 

zemědělsky využívaného pozemku pp.č. 73/3 v k. ú. Stádlec, o celkové výměře 0,3669 ha 

pachtýři panu  Miroslavu Švejdovi, sídlo: Rataje č.p. 74, 391 65 Bechyně, IČ: 466 35 

327, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 5 let, začátek pachtovního období: 1. října 2021, 

výše pachtovného 4.000,- Kč/1ha za rok.  

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci vyuţil: 

- pan mmmmm٭)sdělil, ţe měl nabídky na pacht svých pozemků za cenu  3 300,- za  

1 ha s výpovědní dobou 2 roky. Uvedl, ţe výpovědní doby (5 aţ 7 let) jsou neúměrně dlouhé. 

Uvítal snahu obce o provedení Komplexních pozemkových úprav, které povaţuje za 

smysluplné a potřebné. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 171/15/2021: 

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 171/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 
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4.3. Směny pozemků 

Předsedající informoval o tom, ţe oslovil majitele pozemků pod Hájky se ţádostí o jejich 

směnu za pozemky městyse Stádlec. Takto směněné pozemky by byly nabídnuty společnosti 

GERIMO s.r.o. za lesní pozemek se stavbou kabin Sokola Stádlec. Osloveni byli: paní 

mmmmm٭), pan mmmmm٭)a ZD Opařany. Návrh na směnu se ZD Opařany obsahoval i 

směnu pozemků studny a doposud nelegálně vyuţívaného pozemku vodárny ve Starém Sedle. 

Paní mmmmm٭) na návrh městyse Stádlec vůbec nezareagovala. Pan mmmmm٭)se směnou 

pozemků souhlasil, ZD Opařany souhlasilo pouze se směnou pozemků za studnu  

a vodárnu (661/19 a 661/20 v k.ú. Staré Sedlo), za coţ nabídlo pozemek pp.č. 458/38 v k.ú. 

Stádlec o výměře 258m² s tím, ţe veškeré náklady se směnou spojené hradí městys Stádlec. 

Ostatní návrh směny představenstvo ZD jednomyslně zamítlo. 

Předsedající poděkoval mmmmm٭)za vstřícnost. S moţností směny bude seznámena firma 

GERIMO s.r.o. a v případě, ţe se vysloví kladně, byl by proces směn pozemků zahájen. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 172/15/2021: Zastupitelstvo:   

I. b e r e   n a  v ě d o m í   souhlas se směnou pozemků mmmmm٭)s městysem Stádlec; 

II. u k l á d á  starostovi vyrozumět společnost GERIMO s.r.o. o možnosti směny a zjistit 

zájem této společnosti o směnu;   

III. n e s o u h l a s í  se směnou nově vzniklých pozemků 661/19 a 661/20 v k.ú. Staré Sedlo 

městyse Stádlec za  pozemek  ZD Opařany pp.č. 458/38 o výměře 258m² v k.ú. Stádlec; 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo vyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 172/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich zdrţel se Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                              7 - pro; 0 - proti; 1 - zdrţel se; 

Usnesení č. 172/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

5. Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR.   

Předsedající předloţil k projednání Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

ţivotního prostředí ČR.  Smlouva byla připravena na základě výběrového řízení na 

zhotovitele a poskytnutá dotace tak odráţí skutečné uznatelné náklady. Dotace bude 

poskytnuta ve výši 6.554.041,-Kč. 

Přijetím dotace se městys Stádlec mj. zavazuje vybudovat do 31.12.2024 nový vodovodní řad  

o délce 5,55 km a bude nově napojeno 128 obyvatel. 

Smlouva - příloha zápisu č. 1. 

Návrh usnesení č. 173/15/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  uzavření smlouvy o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.   

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo vyuţil. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 173/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 173/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

6. Spolufinancování vodovodních přípojek k nemovitostem. 

Předsedající předloţil návrh na spolufinancování vodovodních přípojek k nemovitostem při 

výstavbě nového vodovodního řadu. Dle legislativy platí majitel vodovodu (obec) odbočení 

z hlavního řadu a materiál. Práci by měl hradit vlastník přípojky. 

Vzhledem ke splnění povinnosti připojit stanovený počet osob navrhl předsedající hradit obcí 

kompletní část přípojky od hlavního řadu ke hranici pozemku vlastníka přípojky a to tam, kde 

je úředně hlášen občan k trvalému pobytu. 

Realizaci přípojek v tomto rozsahu je připravena zrealizovat firma, která bude provádět 

stavbu vodovodu – SWIETELSKY stavební s.r.o. Dle předloţeného rozpočtu na realizaci 

přípojek vycházející z projektové dokumentace je odhadovaná cena všech přípojek (65 ks) 

1 330 000,-Kč. Pokud by se realizovaly pouze přípojky do nemovitostí, ve kterých občan 

přihlášen k trvalému pobytu (TP je rozhodujícím faktorem pro plnění kritéria napojení osob 

na vodovod, příspěvku JVS na připojeného obyvatele) poklesl by počet přípojek na 38 ks, 

čímţ by se sníţila i cena za jejich realizaci. 

Vodovodní přípojka na fotbalové hřiště byla naceněna na 570 tisíc (bez DPH). Vzhledem 

k nevyřešeným majetkovým poměrům stavby kabin bude realizace přípojky zatím odloţena. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 

 Návrh usnesení č. 174/15/2021: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  

I. úhradu části vodovodní přípojky k nemovitostem v tomto rozsahu: 

- délka přípojky od  hlavního řadu nejkratší možnou cestou k hranici pozemku; 

- na pozemku musí být stavba s přiděleným číslem popisným nebo evidenčním; 

-  v této stavbě musí být evidován v REO trvalý pobyt. 

II. zadat stavbu přípojek společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

IČO: 480 35 599. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 174/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 174/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

7. Zprávy předsedkyň výborů. 

7.1. Zpráva předsedkyně Finančního výboru. 

Předsedkyně Finančního výboru paní Miluše Némethová přednesla zprávu výboru. 

7.2. Zpráva předsedkyně Kontrolního výboru. 

Předsedkyně Kontrolního výboru paní Simona Capouchová přednesla zprávu výboru. 
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Zprávy obou předsedkyň výboru jsou přílohou č. 2 tohoto  zápisu. 

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu, 

zastupitelstvo  zprávu předsedkyně finančního výboru a kontrolního výboru  b e r e   n a   

v ě d o m í .  

8. Obnova operátu novým měřením. 

V k.ú. Stádlec byla zahájena obnova katastrálního operátu novým měřením. Budou zjištěny 

situace, kdy bude tzv. „připloceno“ v neprospěch pozemku městyse Stádlec, ale i naopak, na 

soukromém pozemku je např. silnice nebo chodník. Dle domluveného postupu budou těmto 

částem pozemků přiděleny samostatná čísla a vzniknou z nich samostatné parcely, které bude 

moţné majetkově vypořádat. V některých případech bude GP zpracován a hrazen v rámci 

obnovy operátu, v některých případech bude zpracování GP hradit majitel pozemku. 

V případě, ţe ze strany majitele pozemku bude vůle pozemek darovat obci, navrhl 

předsedající, aby zpracování GP hradila obec a to na základě uzavřené smlouvy o budoucí 

smlouvě darovací. 

Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 175/15/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e   úhradu nákladů spojených 

s vypracováním geometrického plánu dle situace „obnovy operátu“ tam, kde bude uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě darovací, která bude obsahovat závazek úhrady vynaložených 

nákladů a smluvní pokutu v případě jejího nedodržení. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 175/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 175/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

9. Úkoly pro členy zastupitelstva.   

Na starostu obce se obrátila občanka obce se ţádostí o zavedení příspěvku na oběd. Uvedla, 

ţe pro starší, osamělé občany je obtíţné si vařit a ţe by uvítala moţnost příspěvku na oběd. 

Konkrétně v její situaci by tento příspěvek byl velmi vítaný.  

Dále po roční uzávěře restaurace je nutná kontrola stavu, vybavení a funkčnosti.  

Předsedající uvedl, ţe zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány výbory, proto by bylo 

vhodné se výše uvedeným zabývat v příslušných výborech.  

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: č. 176/15/2021: Zastupitelstvo  u k l á d á :  

I. předsedkyni Sociálního výboru připravit podklad pro rozhodnutí ve věci příspěvků na obědy 

občanům obce – seniorům; 

II. předsedovi výboru pro dohled nad restaurací prověřit stav provozu a navrhnout případné 

zásahy ze strany městyse. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 176/15/2021:  

Roman Buchcar  proti Simona Capouchová  proti 

Ing. Pavel Doubek proti Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

Ing. Milan Kelich proti Miluše Némethová proti 

Jiří Süsmilich proti Zdeněk Süsmilich zdrţel se 

Eva Švadlenová proti Výsledek hlasování                              0 - pro; 7 - proti; 1 - zdrţel se; 

Usnesení č. 176/15/2021 nebylo schváleno.  

10. OZV městyse Stádlec  na úpravu „vnitřního“ koeficientu daně z nemovitých věcí.  

Předsedající předloţil k projednání OZV č. 1/2021, kterou se stanovuje koeficient 1,5 podle  

§ 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí u zdanitelných staveb 

a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d) zákona o dani z nemovitých 

věcí. 

Zvýšením koeficientu by mělo dojít k navýšení příjmů obce o 235.000,-Kč ročně (významná 

částka), obec výrazně buduje infrastrukturu ve všech obcích (vodovody), další investice jsou 

neodkladné (např. ČOV, oprava komunikace atd.). 

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: č. 177/15/2021: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  OZV č. 1/2021. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 177/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 177/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

11. Zpracování studie odkanalizování a čištění odp. vody v obci Stádlec. 

Předsedající předloţil nabídku na zpracování studie odkanalizování a čištění odpadní vody 

v obci Stádlec, kterou předloţila společnost Kořenovky.cz.  

Městys Stádlec má v rozhodnutí o povolení nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových, stanovenu povinnost do roku 2025 zajistit vypracování projektové 

dokumentace návrhu řešení čištění odpadních vod v obce Stádlec s uvedením 

předpokládaného termínu realizace. 

Studie na kořenovou čističku by byla vhodnou alternativou k ČOV aktivační, která je 

mnohem draţší jak na realizaci tak následné provozování. Studie bude obsahovat popis řešení, 

návrh variant, situační řešení, odhad investiční náročnosti jednotlivých variant, moţnost 

prezentace a diskuse o jednotlivých řešeních na shromáţdění občanů, projednání záměru 

studie s povodím Vltavy a odborem ŢP Tábor pro získání stanoviska. 

Nabídková cena studie od firmy Kořenovky.cz je 50.000,-Kč bez DPH. 

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: č. 178/15/2021: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  zadání zpracování studie na 

kořenovou čističku odpadních vod v obci Stádlec. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil: 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 178/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 178/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

12. Poskytování stravenkového paušálu 

Předsedající předloţil k projednání a schválení zastupitelstvu poskytování uvolněným členům 

zastupitelstva stravenkový paušál v souladu s ustanovením § 236 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění pozdějších předpisů).  

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: č. 179/15/2021: Zastupitelstvo s o u h l a s í  s poskytováním  stravenkového 

paušálu dle ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ve znění pozdějších 

předpisů) uvolněným členům zastupitelstva z rozpočtu městyse Stádlec s platem za měsíc 

červen. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci vyuţil: 

- pan Jiří Süsmilich: dotaz zda je stravenkou paušál časově limitován (např. na volební 

období)? 

Odpověděl předsedající: platí do té doby, neţ bude zrušen usnesením zastupitelstva. 

- pan Jiří Süsmilich: dotaz zda bude tento benefit čerpán i v případě, ţe bude uvolněný člen 

zastupitelstva v pracovněprávním vztahu u jiného zaměstnavatele? 

Odpověděl předsedající: benefit bude poskytován pouze za odpracované dny pro městys 

Stádlec (uvolněný člen zastupitelstva toto doloţí výkazem evidence pracovní doby). Nastane-

li případ, ţe uvolněný člen zastupitelstva bude mít i jiný pracovněprávní vztah, musí činnost 

pro druhého zaměstnavatele  ve výkazu evidence pracovní doby u městyse Stádlec vykázat 

jako dovolenou, nebo ji vykonávat o víkendech. Pokud by došlo k souběhu pracovních 

poměrů, zastupitelstvo poskytování benefitu z prostředků městyse Stádlec zruší. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 179/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 179/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

13. Zřízení věcného břemene: 

13.1.  Zřízení VB na pozemcích pp.č. 521/2, 522/5, 844/1 v k.ú. Slavňovice.  

Městys Stádlec je majitelem pozemků KN pp.č. 521/2, 522/5, 844/1 v k.ú. Slavňovice, jenţ 

mají být dotčeny stavbou s názvem „Slavňovice Fára kNN“. Stavbu realizuje EG.D a.s. – 

strana „oprávněná“. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění zařízení distribuční 

soustavy – kabelové vedení NN. Městys Stádlec poţaduje jednorázovou náhradu 20.000,-Kč 

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: č. 180/15/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  zřízení věcného břemene na 

pozemcích KN pp.č. 521/2, 522/5, 844/1 v k.ú. Slavňovice, pro stavbou s názvem „Slavňovice 
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Fára kNN“, strana „oprávněná“-  EG.D a.s. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění 

zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN za jednorázovou náhradu 20.000,-Kč.  

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 180/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 180/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

13.2.  Zřízení VB na pozemku pp.č 584/1 v k.ú. Stádlec.  

Městys Stádlec je majitelem pozemku KN pp.č. 584/1 v k.ú. Stádlec, jenţ má být dotčen 

stavbou s názvem „11010-101627 RVDSL1725_C_C_OPAR8-OPAR1HR_NDN“. Stavbu 

realizuje CETIN a.s. – strana „oprávněná“. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění 

komunikačního vedení a zařízení, městys Stádlec poţaduje jednorázovou náhradu 10.000,-Kč 

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 

Návrh usnesení: č. 181/15/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  zřízení věcného břemene na 

pozemku KN pp.č. 584/1 v k.ú. Stádlec, pro stavbu s názvem „„11010-101627 

RVDSL1725_C_C_OPAR8-OPAR1HR_NDN“, strana „oprávněná“-  CETIN a.s. Věcné 

břemeno se zřizuje za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení za jednorázovou 

náhradu 10.000,-Kč.  

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 181/15/2021:  

Roman Buchcar  pro Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová nepřítomná pro nemoc 

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. 181/15/2021 bylo schváleno v navrţeném znění. 

14. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022. 

Starosta navrhl podání ţádosti o dotaci v Program obnovy Jihočeského kraje v roce 2022 na 

novou fasádu budovy základní školy a to z těchto důvodů: 

- fasáda je poškozená po havárii vody, na fasádě jsou různé kabely, rozvody apod.; 

- městys Stádlec disponuje potvrzením stavebního úřadu o tom, ţe oprava fasády nepodléhá 

ţádnému řízení dle stavebního zákona; 

- byla jiţ zpracována cenová nabídka, kterou lze aktualizovat případně vyuţít jako podklad 

pro VŘ na dodavatele. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 

Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu, 

zastupitelstvo  b e r e   n a   v ě d o m í   informace starosty.  
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15 . 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. 06 /2021 – přijetí zálohy dotace na restaurování soch ve výši 98 000,- a zařazení do 

výdajů na ZU 221X, 2310, 33XX a 611X; 

- RO č. 07/2021 – průtoková neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci ve výši 

461 550,-Kč. 

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

b) Starosta upozornil veřejné funkcionáře na povinnost do 30.06. podat tzv. průběţné 

oznámení dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů a to za období roku 2020; 

c) byla ukončena daňová kontrola ze strany finanční správy na poskytnutou dotaci na akci: 

„Sníţení energetické náročnosti MŠ Stádlec“. Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné 

pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových 

pravidlech a nebude vydán platební výměr.  

d) městys Stádlec uspěl se ţádostmi na dotace v dotačních programech Jihočeského kraje. 

Bylo schváleno 243 000,- Kč z POV na dětské hřiště a z Kulturního dědictví na opravu sochy 

Sv. Jana Nepomuckého 70 000,- a sousoší Nejsvětější Trojice 70 000,-Kč. 

e) dnem 28. června byl zprovozněn Z-BOX společnosti Zásilkovna. 
https://www.zasilkovna.cz/pobocky/z-box-stadlec-stadlec-150 

 Předsedající dal moţnost 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   n a   v ě d o m í   informace starosty.  

Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil, poděkoval 

přítomným za účast. 

Zasedání bylo ukončeno:  30. 06. 2021  v 18:10 hodin. 

Zapisovatelka: Hana SÜSMILICHOVÁ Zápis byl vyhotoven dne: 01. 07. 2021 

 

Ověřovatelé:  Miluše NÉMETHOVÁ, v.r.  -   dne:  01. 07. 2021 

Eva ŠVADLENOVÁ , v.r.  -   dne:  01. 07. 2021 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r.   -  dne:  01. 07. 2021 

L.S. 

 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1 – Smlouva o poskytnutí podpory; 

č. 2 – zprávy předsedkyně FV a KV.  

 

 

Poznámka:  

 S odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých (٭

zákonů, byly uvedené osobní údaje anonymizovány.  

 

 

http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni
https://www.zasilkovna.cz/pobocky/z-box-stadlec-stadlec-150
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Vyvěšeno dne:  1. července 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/

