
   Městys Stádlec 
Stádlec čp. 150, 39162 

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

Zápis č. 19/2021 

z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 

29. prosince 2021 od 17.00 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. 

Návrh programu: 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. ....................................................... 1 
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3. Zrušení určení funkce, pro kterou je člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. ..................... 2 

4. Stanovení výše poskytované měsíční odměny neuvolněnému starostovi městyse. ............... 3 

5. Informace starosty…………………………………………………………………………...3 

 

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 Simonu CAPOUCHOVOU a paní Ditu JÍROVCOVOU. 

2. Schválení programu. 

Předsedající odkázal na body navrhovaného programu pro jednání 19. 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. 202/19/2021: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  program jednání 19. zasedání 

zastupitelstva.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 202/19/2021:  

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. 202/19/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
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3. Zrušení určení funkce, pro kterou je člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zrušilo své usnesení č.  2/1/2018, kterým určilo funkci, 

pro kterou je člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a to počínaje dnem 1.1.2022. Touto 

funkcí je funkce starosty městyse Stádlec. 

Zdůvodnění návrhu: stávající člen zastupitelstva, který doposud vykonává funkci starosty, 

která je určena v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích jako funkce, pro kterou je 

člen zastupitelstva uvolněn, nastupuje do pracovního poměru v jiné organizaci. Zastupitelstvo 

se většinově shodlo na tom, že stávající starosta bude ve své funkci pokračovat do konce 

volebního období, ale funkce starosty již nebude určena jako ta, pro kterou budou členové 

zastupitelstva uvolněni. Nikdo z členů zastupitelstva nechce pozici starosty, který je pro 

výkon funkce dlouhodobě uvolněn, vykonávat. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 203/19/2021: Zastupitelstvo: 

I.  r u š í  své usnesení č. 2/1/2018, kterým určilo funkci, pro kterou je člen zastupitelstva 

dlouhodobě uvolněn; 

II. r o z h o d l o,  že odstavec I. tohoto usnesení nabývá účinnosti  dnem 1.1.2022. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  

a přítomným občanům: 

- paní Dita Jírovcová: nečekané rozhodnutí ze strany starosty, nezbývá než souhlasit 

s návrhem do doby, než se najde jiné, lepší řešení, např. jiný uvolněný starosta; 

- pan Roman  Buchcar: vyjádřil lítost nad touto situací, myslí si, že funkce starosty by měla 

být uvolněná, protože jde o velkou obec s velkým počtem obyvatel, s velkým počtem akcí.  

Věří, že ještě v průběhu tohoto volebního období se situace vyřeší tím, že se najde uvolněný 

starosta; 

- Ing. Pavel Doubek: výhrada k poslední větě ve zdůvodnění návrhu; 

- paní Eva Švadlenová: myslí si, že do konce volebního období by stav s neuvolněným 

starostou mohl být akceptovatelný, v novém volebním období může být vše jinak; 

- pan Jiří Süsmilich uvedl: „Zastupitelstvo se většinově shodlo na tom, že stávající starosta 

bude ve své funkci pokračovat do konce volebního období, ale funkce starosty již nebude 

určena jako ta, pro kterou budou členové zastupitelstva uvolněni.“   Tato informace je pouhá 

domněnka, jelikož se na prosincovém před zastupitelstvu nehlasovalo a hlasování dnes teprve 

bude probíhat.  „Nikdo z členů zastupitelstva nechce pozici starosty, který je pro výkon 

funkce dlouhodobě uvolněn, vykonávat.“    I toto je zavádějící, protože předsedající ví o tom, 

že náhrada ve funkci uvolněného starosty existuje. Dnes se nacházíme v situaci, která není pro 

volbu starosty nakloněna. Informaci o budoucím trvalém pracovním poměru, jsme se 

dozvěděli v půlce prosince a na danou situaci nelze tak rychle reagovat. Nyní řešíme návrh na 

změnu z člena uvolněného na člena neuvolněného a nikoliv volbu nového starosty.  To že od 

nového roku nastupuje do trvalého pracovního poměru vzniklo z iniciativy pana starosty.   

Takže abych to shrnul 

Pan starosta zvolený na čtyřleté volební období si v jeho jedné třetině najde brigádu na 

Temelíně a pak rok před koncem volebního období trvalý pracovní poměr. Pro mě 

z neznámého důvodu tímto způsobem raději čas určený pro výkon své funkce starosty, tráví 

jinými aktivitami. Ty však nemají nic společného s funkcí starosty a nikterak neprospívají 

městysu Stádlec. V budoucnu bychom se měli zabývat spíše otázkou, jestli už nenastal čas na 

změnu tváře reprezentující městys Stádlec a jeho občany. Věřím, že pro někoho z nás je to 

nouzové řešení, ale já toto řešení nepodpořím.  

Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 

přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 
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Návrh usnesení č. 203/19/2021:  

Roman Buchcar  zdržel se Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich proti Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                              7 - pro; 1 - proti; 1 - zdržel se; 

Usnesení č. 203/19/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

4. Stanovení výše poskytované měsíční odměny neuvolněnému starostovi městyse. 

Předsedající navrhl, aby neuvolněnému starostovi byla v souladu s § 72 odst.  

2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  a NV č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,  poskytována měsíční odměna 

za výkon funkce ve výši 28.946,-Kč počínaje dnem 01. ledna  2022. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 204/19/2021: Zastupitelstvo  s t a n o v u j e  v souladu s § 72 odst.  

2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  a NV č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,  poskytování měsíční odměny 

za výkon funkce neuvolněného starosty městyse Stádlec ve výši 28.946,-Kč počínaje dnem 01. 

ledna  2022.  

 Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  

a přítomným občanům: 

- pan Jiří Süsmilich: uvedl, že částka je maximální a volí jí zastupitelstvo. V budoucnu se dá  

tato částka snížit, pokud zastupitelstvo uzná za vhodné; 

- pan mmmmm٭): navrhl odměnu na spodní hranici, protože starosta měl hned od svého 

prvního zvolení v roce 2010 živnostenský list a podnikal, poté měl brigádu. Uvedl, že starosta 

se své funkci dostatečně nevěnuje a proto si myslí, že maximální výši odměny si nezaslouží; 

- pan mmmmm٭): zeptal se, jak budou řešit úřední hodiny starosty pro případ, že by ze 

strany občanů byla potřeba jednat se starostou? 

Odpověděl starosta: kontakty na mne jsou známy, pokud bude potřeba jednat přímo se 

starostou, každému oprávněnému požadavku vyhovím a termín pro jednání si domluvíme. 

Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  

o návrhu usnesení: 

Návrh usnesení č. 204/19/2021:  

Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 

Jiří Süsmilich zdržel se  Zdeněk Süsmilich pro 

Miluše Némethová pro Eva Švadlenová pro 

Roman Buchcar zdržel se Dita Jírovcová zdržela se 

Simona Capouchová pro Výsledek hlasování                              6 - pro; 0 - proti; 3 - zdržel se; 

Usnesení č. 204/19/2021 bylo schváleno v navrženém znění. 

5. 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. 16 /2021 – příjem příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020, 

zařazení do výdajů na ZU 103X Lesní hospodářství, na pokrytí zvýšených výdajů na těžbu 

dřeva napadaného kůrovcem; 

- RO č. 17 /2021 – příjem příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let 

věku a ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích, zařazení do výdajů 
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na ZU 103X Lesní hospodářství, na pokrytí zvýšených výdajů na těžbu dřeva napadaného 

kůrovcem. 

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

 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   n a   v ě d o m í   informace starosty.  

Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil, poděkoval 

přítomným za účast a popřál všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nadcházejícím roce 2022. 

 

Zasedání bylo ukončeno:  29. 12. 2021  v 17:24 hodin. 

Zapisovatel: Ing. Milan KELICH Zápis byl vyhotoven dne: 29. 12. 2021 

 

Ověřovatelé:  Simona CAPOUCHOVÁ, v.r. -   dne:  29. 12. 2021 

Dita JÍROVCOVÁ, v.r.  -   dne:  29. 12. 2021 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r.  -   dne:  29. 12. 2021 

 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 30. 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/

