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Zápis č. 20/2022
z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne
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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 9 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:
- zapisovatelkou: paní Mgr. Alenu KRŠKOVOU;
- ověřovateli zápisu: pana Zdeňka SÜSMILICHA a pan Ing. Pavla DOUBKA.

2. Schválení programu.
Předsedající přednesl body navrhovaného programu pro jednání 20. zasedání zastupitelstva.
Předsedající navrhl vyřadit z projednávání bod č. 7
Zdůvodnění:
Poţadovaná věc není ve vyhrazené kompetenci zastupitelstva. Ve věci můţe dále jednat
starosta.
Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci vyuţili:
- Ing. Pavel Doubek, Roman Buchcar, Süsmilich Jiří, kteří shodně poţadovali projednání
uvedeného bodu;
- Ing. Milan Kelich upozornil na to, ţe zastupitelstvo nebude a ani nemůţe schvalovat jiné
podmínky stavby, které byly jiţ stanoveny a jsou obsaţeny v závazném stanovisku JčK, nebo
je nějak měnit či upravovat. Upozornil zastupitele na dopady špatného rozhodnutí;
- Jiří Süsmilich zopakoval poţadavek na projednání tohoto bodu;
- Roman Buchcar zdůraznil, ţe on se při svém rozhodování řídí podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu, bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu:
Návrh usnesení č. 205/20/2022: Zastupitelstvo bod č. 7 vyřazuje z programu zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 205/20/2022:
Roman Buchcar
proti
Simona Capouchová
Ing. Pavel Doubek
proti
Dita Jírovcová
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
Jiří Süsmilich
proti
Zdeněk Süsmilich
Eva Švadlenová
proti
Výsledek hlasování
Usnesení č. 205/20/2022 nebylo schváleno.

proti
proti
proti
zdrţel se
1 - pro; 7 - proti; 1 - zdrţel se;

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.
Právo vyjádřit se k projednávanému bodu (§ 16 odst. 1 písm.c zákona o obcích) nikdo
vyuţil.
Hlasování o návrhu programu:
Návrh usnesení č. 206/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e program jednání 20. zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 206/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 206/20/2022 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.
Ţádost pana mmmmm )٭o odkup připloceného pozemku obce pp.č. 833/1 v k.ú. Slavňovice.
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Panu Hořejšímu bude umoţněno připlocený pozemek odkoupit za doposud stanovených
podmínek:
- zpracování GP na náklady kupujícího, před zaměřením nutná součinnost se zástupci
městyse;
- závazek úhrady správního poplatku za vklad do KN;
- prodejní cena 100,-Kč za 1m².
Městys Stádlec zajistí souhlas s dělením pozemku, příslušnou smlouvu a návrh na vklad.
Předsedající dal moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva a přítomným
občanům:
- Ing. Pavel Doubek potvrdil výše uvedené, uvedl, ţe upozornil pana mmmmm )٭na to, ţe
při zaměření můţe dojít k odchylce od jeho návrhu.
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 způsob budoucího prodeje části pozemku pp.č.
833/1 v k.ú. Slavňovice ţadateli.
3.2. Podněty předloţené ústně přítomnými občany
Ţádný podnět nebyl předloţen.
4. Účetní závěrka za rok 2021:
4.1. Účetní závěrka městyse Stádlec.
Předsedající předloţil zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku městyse Stádlec za rok 2021.
Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 4 248 475,31 Kč.
Podklady pro schválení účetní závěrky byly předloţeny zastupitelům dle § 5 Vyhlášky
220/2013 Sb. v tomto rozsahu:
- schvalovaná ÚZ,
- zpráva o provedené inventarizaci majetku,
- zpráva o výsledku finančních kontrol,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 207/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e
Stádlec sestavenou k 31.12.2021.

účetní závěrku městyse

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 207/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 207/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
4.2. Účetní závěrka PO Základní škola a mateřská škola Stádlec.
Předsedající předloţil ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Stádlec (dále jen PO) za rok 2021.
Podklady pro schválení účetní závěrky byly předloţeny zastupitelům dle § 17 Vyhlášky
220/2013 Sb. v tomto rozsahu:
- schvalovaná ÚZ,
- zpráva o provedené inventarizaci majetku,
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- zpráva o výsledku finanční kontroly,
- výroční zpráva o hospodaření školy,
Výsledek hospodaření PO ke dni 31. 12. 2021 je zisk ve výši 187 617,35 Kč.
Ředitel PO poţádal o převod zisku hospodaření ve výši 187 617,35 Kč do rezervního fondu.
Předsedající navrhl přijetí usnesení tohoto znění:
Návrh usnesení č. 208/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
I. účetní závěrku PO sestavenou k 31.12.2021;
II. převod prostředků ze zisku hospodaření PO ve výši 187 617,35 Kč rezervního fondu PO.
Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 208/14/2021:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 208/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
5. Závěrečný účet městyse Stádlec za rok 2021.
Předsedající v rámci projednávání Závěrečného účtu informoval mj. o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2021 ze strany KÚ. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Celý návrh Závěrečného účtu (včetně povinných příloh) byl zveřejněn na úřední desce
umoţňující dálkový přístup v době od 22.02.2022 a současně byl zveřejněn na webových
stránkách obce návrh ZÚ v zákonem stanoveném rozsahu.
Závěrečný účet městyse Stádlec obsahuje informace o hospodaření PO v roce 2021.
Občané měli moţnost zaslat písemně do 07. 03. 2022 připomínky ke zveřejněnému návrhu
závěrečného účtu. Nikdo připomínku nezaslal. Závěrečný účet je trvale zveřejněn na
https://www.stadlec.eu/financni-hospodareni/zaverecny-ucet/
Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení: č. 209/20/2022:
Zastupitelstvo s c h v a l u j e Závěrečný účet městyse Stádlec za rok 2021 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil.
Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 209/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 209/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
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6. Majetkové záleţitosti
6.1. Prodej pozemku
Městys Stádlec zveřejnil záměr na prodej pozemku KN pp. č. 601/1- ostatní plocha/ostatní
komunikace, která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec, o aktuální
výměře 146 m².
O koupi pozemku poţádali manţelé mmmmm)٭, Hájky mmmmm)٭
Zdůvodnění:
Uvedená dispozice je na základě poţadavku kupujících, vlastníků přilehlých nemovitostí po
obou stranách pozemku, který jiţ neplní funkci cesty. Kupující uhradí náklady spojené
s úhradou 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 18. 01 2022 do 3. února 2022
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 210/20/2022: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku KN parc. č. 603/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
o výměře 146 m², v k.ú. Stádlec, obec Stádlec, manželům mmmmm)٭do SJM za prodejní
cenu 14.600,-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 nevyuţil.
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 210/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 210/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
6.2. 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. 474-98/2021, z pozemkové
parcely katastru nemovitostí p. č. 559/23 - ostatní plocha/ostatní komunikace, která je
zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Stádlec. Předmětem dispozice je oddělovaný
pozemek o výměře 2 m², v k.ú. Stádlec. Geometrický plán je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
O koupi pozemku poţádal pan mmmmm)٭, Stádlec č.p. 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 kupujícího.
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 18.01. 2022 do 3.02.2022.
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění:
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Návrh usnesení č. 211/20/2022: Zastupitelstvo:
I. s c h v a l u j e prodej pozemku, o výměře 2 m², v k.ú. Stádlec, obec Stádlec, vyděleného
Geometrickým plánem č. pl. 474-98/2021, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem Ing. Alešem Malým, z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 559/23 ostatní plocha/ostatní komunikace, která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú.
Stádlec panu mmmmm)٭, Stádlec č.p. mmmmm)٭, za prodejní cenu 200,-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 nevyuţil.
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 211/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 211/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
7. Ţádost ZD Opařany o projednání návrhu smlouvy.
ZD Opařany ţádá městys Stádlec o projednání návrhu smlouvy, případně o návrh legislativně
moţného splnění podmínky stanovené Závazným stanoviskem pro stavbu porodny prasat
v k.ú. Slavňovice.
Předsedající seznámil zastupitele se dvěma legálními způsoby splnění podmínek pro
realizaci stavby porodny prasat:
A) ZD Opařany jako stavebník;
B) zmocněnec zadavatele.
Dohoda mezi městysem Stádlec a Zemědělským druţstvem Opařany bude obsahovat zejména
ujednání o:
a) povinnosti Zemědělského druţstva Opařany zajistit na své náklady veškerou
dokumentaci pro vydání stavebního povolení na komunikace a dále podat ţádost o vydání
stavebního povolení, to vše s uvedením konkrétních termínů plnění;
b) povinnosti Zemědělského druţstva Opařany realizovat stavbu komunikace dle
stavebního povolení a zajistit její kolaudaci, to vše souběţně s realizací stavby „porodny
prasat“ (má-li být komunikace součástí stavby porodny prasat (viz závazné stanovisko) je
nezbytné, aby komunikace byla vybudována souběţně se stavbou a nikoli aţ s časovým
odstupem (např. rok po kolaudaci apod.);
c) povinnosti udrţovat komunikaci ve sjízdném stavu, zejména v zimních měsících;
d) utvrzení závazků plynoucích ze smlouvy smluvními pokutami pro případ jejich
neplnění. Výše smluvní pokuty 2 500 000,-Kč (předpokládaným nákladům na vybudování
komunikace).
Městys Stádlec zajistí a předá ZD Opařany potřebné právní dokumenty pro splnění
stanovených podmínek (plnou moc, dohodu obsahující výše uvedené).
Předsedající dal moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva a přítomným
občanům:
Roman Buchcar souhlasí s variantou B, budovat současně se stavbou i komunikaci
povaţuje ze nevhodné;
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Jiří Susmilich poţaduje doplnění osázení zeleně, coţ není v ujednáních dohody
uvedeno;
Ing. Pavel Doubek vyzval přítomného předsedu představenstva ZD Opařany
k vyjádření;
Předseda představenstva ZD Opařany uvedl, ţe souhlasí s diskutovanou variantou
řešení, poţádal o urychlené předloţení dohody, k zeleni uvedl, ţe ta bude realizována na
pozemcích ZD Opařany;
Starosta uvedl, ţe dohoda mohla být předloţena dříve, pokud by pan předseda jednal
s ním a nečekal na zasedání zastupitelstva. Přislíbil okamţité zadání zpracování dohody,
konkrétní termín nedokázal slíbit.
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 způsob splnění podmínek stanovených závazným
stanoviskem vydaným OŢPZL JčK pro stavební úřad MěÚ Tábor.
8. Projednání Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací městyse Stádlec na
období 2022 aţ 2031.
Předsedající předloţil ke schválení zpracovaný Plán financování obnovy VH majetku městyse
Stádlec. Plán byl zaktualizován z důvodů vydání nového metodického pokynu (změna
v oceňování hodnoty majetku).
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění:
Návrh usnesení č. 212/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e
vodovodů a kanalizací městyse Stádlec na období 2022 až 2031.

Plán financování obnovy

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil.
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 212/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 212/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
9. Změna Vnitřní směrnice pro poskytování stravenkového paušálu.
Předsedající předloţil návrh na změnu Směrnice pro poskytování stravenkového paušálu
a podmínky nároku na stravenkový paušál.
Ve čl. 2 odstavec 2.2
Škrtněte: 75,- Kč
Napište: 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům zaměstnavatelů
v nepodnikatelské sféře při pracovní cestě trvající 5 aţ 12 hodin, zaokrouhlené na celé koruny
dolů
Návrh usnesení č. 213/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e změnu Vnitřní směrnice pro
poskytování stravenkového paušálu dle návrhu předsedajícího.
Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil.
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 213/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 213/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
10. Poskytnutí finančního daru Ukrajině.
Předsedající navrhl poskytnout finanční dar bránící se Ukrajině ve výši 50.000,-Kč. Finanční
dar by byl poskytnut přímo na účet Zastupitelského úřadu Ukrajiny v ČR, který disponuje
bankovním účtem (304452700/0300), na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný
nákup obranného materiálu. Dárci tedy zašlou finanční dar přímo ukrajinskému
zastupitelskému úřadu v ČR.Za shromáţděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny
vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce
Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. V koordinaci
se státními orgány, HK ČR, AOBP a ukrajinskou ambasádou bude zajištěna zákonem určená
administrativa a následná logistika dodání.
Návrh usnesení č. 214/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e:
I. poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,-Kč přímo na účet Zastupitelského úřadu Ukrajiny
v ČR, číslo účtu: 304452700/0300;
II. RO č. 2/2022 spočívající z přesunu prostředků ze ZU 611X na ZU 6221 ve výši 50.000,-Kč.
Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nevyuţil:
- mmmmm )٭navrhl přispět na humanitární pomoc;
- paní Eva Švadlenová preferuje organizaci „Člověk v tísni“;
- paní Dita Jírovcová, Simona Capouchová, pan Jiří Süsmilich a Roman Buchcar také
nesouhlasí s poskytnutím daru tomuto úřadu, z důvodu, ţe finance mohou být vyuţity na
nákup zbraní, s čímţ nesouhlasí. Preferují spíše humanitární organizace (Český červený kříţ,
Člověk v tísni apod.);
- pan mmmmm )٭také podpořil variantu zaslání příspěvku na humanitární pomoc.
- Ing. Milan Kelich uvedl, ţe navrhovaná pomoc je poskytována přímo Ukrajině
(prostřednictvím zastupitelského úřadu v ČR), ta ví nejlépe, co v tuto chvíli potřebuje nejvíce.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu,
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 214/20/2022:
Roman Buchcar
proti
Simona Capouchová pro
Ing. Pavel Doubek
pro
Dita Jírovcová
zdrţela se
Ing. Milan Kelich
pro
Miluše Némethová
pro
Jiří Süsmilich
zdrţel se
Zdeněk Süsmilich
pro
Eva Švadlenová
proti
5 - pro; 2 - proti; 2 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 214/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
11. Poskytnutí finančního daru OMS Tábor na akci „Memoriál Karla Podhájského“.
Městys Stádlec obdrţel ţádost Okresního mysliveckého spolku v Táboře o poskytnutí
finančního daru na výjimečnou mezinárodní kynologickou akci „Memoriál Karla
Podhajského“. Memoriál se bude konat ve dnech 30.9. – 2.10.2022. Této akce se vţdy účastní
zahraniční vůdci z několika států včetně zahraničních rozhodčích. Tato významná
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kynologická akce se okresu Tábor a jeho okolním městům, městysům a obcím jiţ nenaskytne.
Tato akce bude pro OMS Tábor finančně náročná, odhadované náklady jsou cca 300.000 Kč.
Předsedající navrhl podpořit tuto akci částkou 20.000,-Kč z rozpočtu městyse Stádlec formou
finančního daru. V případě schválení zastupitelstvem, bude OMS v Táboře zaslána smlouva,
po jejím podpisu oběma stranami bude dar poskytnut.
Návrh usnesení č. 215/20/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru
OMS Tábor ve výši 20.000,-Kč na podporu akce“Memoriál Karla Podhájského“.
Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nevyuţil:
- Roman Buchcar blíţe objasnil význam akce “Memoriál Karla Podhájského“.
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávanému bodu,
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 215/20/2022:
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
9 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se;
Výsledek hlasování
Usnesení č. 125/20/2022 bylo schváleno v navrţeném znění.
12. Informace starosty, místostarosty.
a) Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10
Vnitřní směrnice o rozpočtu schválil starosta:
- RO č. 18 /2021 – vratka zálohy na dotace na restaurování soch ve výši 98 000,-Kč.
- RO č. 1 /2022 – příjem ¼ dotace na veřejnou správu ve výši 43 625,- Kč a její zařazení do
výdajů.
- RO č. 3 /2022 – přesun 20.000,-Kč ze ZU 611X na 34XX jako dar OMS Tábor.
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni.
b) starosta informoval o plánu SÚS modernizovat silnici III/13711 Opařany – Stádlec.
Upozornil na nutnost v rámci modernizace připravit propojení kanalizace, toto bylo zasláno
jako poţadavek v rámci vyjádření ke stavbě;
c) místostarosta informoval o přípravě přípojek k nemovitostem. Informace v samostatné
příloze tohoto zápisu.
Předsedající dal moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva a přítomným
občanům:
- Bc. Procházka vznesl dotaz, zda poţadavek městyse můţe zdrţet modernizaci silnice.
Odpověděl předsedající: ano, můţe. Nebude-li vyřešeno propojení, je ohroţeno čištění
odpadních vod části obce v budoucnosti a to nelze připustit.
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.
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: 9. 3. 2022 v 18:18 hodin.
Zapisovatel: Mgr. Alena KRŠKOVÁ

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 03. 2022

9

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Pavel DOUBEK, v.r.

-

dne: 11. 3. 2022

Zdeněk SÜSMILICH , v.r.

-

dne: 11. 3. 2022

Ing. Milan KELICH, v.r.

-

dne: 11. 3. 2022

L.S.
Přílohy zápisu:
č. 1- GP č. 474-98/2021;
č. 2 – Plán financování obnovy VH majetku;
č. 3 – informace k přípojkám.

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: 11. března 2022
Svěšeno dne:
Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce:
https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-deska/
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