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

Zápis č. 18/2021 

z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 

15. prosince 2021 od 17.30 hod. v zasedací místnosti městyse Stádlec, Stádlec čp. 150, 2.p 

Přítomni: Roman Buchcar, Simona Capouchová, 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, 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:  

- zapisovatele:  pana Ing. Milana KELICHA; 

- ověřovatele zápisu:  paní Miluši NÉMETHOVOU a pana Romana BUCHCARA. 

2. Schválení programu. 

Předsedající odkázal na body navrhovaného programu pro jednání 18. zasedání zastupitelstva 

viz Návrh programu zveřejněn na úřední desce.  

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu s výše uvedenými změnami. 

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

nevyužil. 

Hlasování o návrhu programu: 

Návrh usnesení č. 200/18/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  program jednání 18. zasedání 

zastupitelstva.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 200/18/2021:  

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

Usnesení č. 200/18/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
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3. Projednání rozpočtu městyse Stádlec na rok 2022. 

Předsedající představil návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet byl sestaven jako schodkový.  

Na straně příjmů je rozpočtována částka 22 117 000,-Kč a na straně výdajů je rozpočtována 

částka 23 656 000,- Kč. Schodek ve výši  1 939 000,- Kč je kryt z úspor z minulých let.  

Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů zveřejněn 15 dnů před projednáváním na úřední desce a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webové stránce městyse v oddíle Elektronická úřední deska  

a trvale je umístěn na adrese http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni.  

Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu.   

Předsedající upozornil na významné investice v rozpočtu, zejména na realizaci vodovodu do 

obcí Hájky, Slavňovice a Křída. 

V rozpočtu jsou zvlášť vyjádřeny závazky vůči třetím osobám (příspěvková organizace). 

Občané měli možnost do 03.12.2021 zaslat písemné připomínky k návrhu rozpočtu. Nikdo 

této možnosti nevyužil. 

Předsedající navrhuje zastupitelům předložený rozpočet schválit a předložil návrh usnesení 

tohoto znění: 

Návrh usnesení  č. 201/18/2021: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  schodkový rozpočet městyse Stádlec na rok 2022 ve výši 22 117 000,-Kč na 

straně příjmů a 23 656 000,- Kč na straně  výdajů. Schodek ve výši  1 939 000,- Kč je kryt 

z úspor z minulých let; 

II. b e r e   n a  vědomí rozpis rozpočtu; 

III. r u š í  své usnesení číslo 191/17/2021. 

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: 

Návrh usnesení č. 201/18/2021:  

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

Usnesení č. 201/18/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

 

Zasedání bylo ukončeno:  15. 12. 2021  v 17:33 hodin. 

Zapisovatel: Ing. Milan KELICH Zápis byl vyhotoven dne: 16. 12. 2021 

 

Ověřovatelé:  Miluše  NÉMETHOVÁ, v.r.  -   dne:  16. 12. 2021 

Roman  BUCHCAR, v.r.  -   dne:  17. 12. 2021 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r.  -   dne:  16. 12. 2021 

L.S. 

 

Vyvěšeno dne: 17. prosince 2021 

Svěšeno dne:  

Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce:  

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

http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni
https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-deska/

