
   Městys Stádlec 

Stádlec čp. 150, 39162 

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

Zápis č. 21/2022 

z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 

8. června 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti městyse Stádlec, Stádlec čp. 150, 2.p 

Přítomni: Simona Capouchová, Ing. Pavel Doubek, Dita Jírovcová, Ing. Milan  Kelich, 
Miluše Némethová, Zdeněk Süsmilich, Eva Švadlenová. 
Nepřítomni: Roman Buchcar, Jiří Süsmilich. 
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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 7 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 Hanu Süsmilichovou; 

- ověřovatelkami zápisu:  paní Evu Švadlenovou a paní Miluši Némethovou. 

2. Schválení programu. 
Předsedající přednesl body navrhovaného programu pro jednání 21. zasedání zastupitelstva. 
Právo vyjádřit se k projednávanému bodu (§ 16 odst. 1 písm.c  zákona o obcích)  nikdo 

vyuţil. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu. 

http://www.stadlec.eu/zapisy-z-jednani-zastupitelstva
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Hlasování o návrhu programu: 
Návrh usnesení č. 216/21/2022: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  program jednání 21. zasedání 
zastupitelstva.  

Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 216/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 216/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 

3. Majetkové záleţitosti 

3.1. Prodej pozemku v k.ú. Stádlec 

Městys Stádlec zveřejnil záměr na prodej pozemku, který vznikl oddělením dle 
geometrického plánu pro změnu hranice pozemků (dále jen Geometrický plán) č. pl. 478-

20/2022, 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 oddělený pozemek o výměře 21 m², v k.ú. Stádlec. Geometrický plán je přílohou 
č. 1 tohoto zápisu. 
O koupi pozemku poţádali manţelé Beno a Andrea Smrţovi, Stádlec č.p. 98, 391 62 *).  

Zdůvodnění: 
Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, reálný stav je v rozporu se stavem uvedeným 
v KN. Realizací prodeje bude situace vyřešena. 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 06. 05. 2022 do 24.05.2022. 
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 
 Návrh usnesení č. 217/21/2022: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku, o výměře 21 m², v k.ú. Stádlec, obec Stádlec, vyděleného 
Geometrickým plánem č. pl. 478-20/2022, ověřeným úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem Ing. Idou Černou, 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 do 
SJM Benovi a Andree Smržovým, Stádlec č.p. 98 *)  za prodejní cenu 2100,-Kč.  
II. u k l á d á  starostovi zajistit 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. 217/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 217/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 
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3.2. Prodej pozemku v k.ú. Slavňovice 

Městys Stádlec zveřejnil záměr na prodej pozemku, který vznikl oddělením dle 
geometrického plánu pro změnu obvodu budovy (dále jen Geometrický plán) č. pl. 274-

37/2022, z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 445/1 -  lesní pozemek, která je 

zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Slavňovice. Předmětem dispozice je díl  
„a“ o výměře 17 m², v k.ú. Slavňovice. Geometrický plán je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
O koupi pozemku poţádal pan Tomáš Böser, sídliště Vajgar 715, Jindřichův Hradec III, PSČ 
377 01 *). 

Zdůvodnění: 
Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, reálný stav je v rozporu se stavem uvedeným 
v KN. Realizací prodeje bude situace vyřešena. 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 17. 05. 2022 do 02.06.2022. 
Majitel nemovitosti (p. Böser *) musí předloţit níţe uvedené dokumenty: 
- ověřený pasport z SÚ; 
- geometrický plán; 
- souhlas OSSL s dělením pozemku; 

- vynětí z LPF.  

Poté bude moţno uzavřít smlouvu a podat návrh na vklad.  
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 
 Návrh usnesení č. 218/21/2022: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku, o výměře 17 m², v k.ú. Slavňovice, obec Stádlec, 
vyděleného Geometrickým plánem č. pl. 274-37/2022, ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing. Idou Černou, z pozemkové parcely katastru nemovitostí p. č. 
445/1 -  lesní pozemek, která je zapsaná na LV 10001, pro obec Stádlec, k. ú. Slavňovice panu 
Tomáši Böserovi, sídliště Vajgar 715, Jindřichův Hradec III, PSČ 3 01 *).  za prodejní cenu 
1700,-Kč.  
II. u k l á d á  starostovi zajistit 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. 218/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 218/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 

3.3. Prodej pozemku v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce 

 Městys Stádlec zveřejnil záměr na prodej pozemku, který vznikl geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku (dále jen Geometrický plán) č. pl. 142-141/2021, z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí p. č. 669/1 -  ostatní plocha/ostatní komunikace, která je zapsaná na LV 
10001, pro obec Stádlec, k. ú. Staré Sedlo u Stádlce. Předmětem dispozice je nově vzniklý 
pozemek pp.č. 669/2 o výměře 21 m², v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce. Geometrický plán je 
přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
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O koupi pozemku poţádala paní Marta Nápravová, Staré Sedlo č.p. 28, PSČ 391 65  
p. Bechyn *). 

Zdůvodnění: 
Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů, reálný stav je v rozporu se stavem uvedeným 
v KN. Realizací prodeje bude situace vyřešena. 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 19. 05. 2022 do 06.06.2022. 

Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 
 Návrh usnesení č. 219/21/2022: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e   prodej pozemku, o výměře 21 m², v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce, obec 
Stádlec, vyděleného Geometrickým plánem č. pl. 142-141/2021, ověřeným úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Liborem Knížetem, z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí p. č. 669/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, která je zapsaná na LV 10001, pro 
obec Stádlec, k. ú. Staré Sedlo u Stádlce paní Martě Nápravové, Staré Sedlo č.p*)  za 

prodejní cenu 2100,-Kč.  
II. u k l á d á  starostovi zajistit 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. 219/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 219/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 

3.4. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Stádlec 

V souvislosti se společným projektem SÚS JčK (investiční stavbou Jihočeského kraje a  
městyse Stádlec) na opravě silnice III/1228 včetně křiţovatky Stádlce je nutné majetkově 
vypořádat pozemky dotčené stavbou silnice, chodníků a odstavných ploch mezi Jihočeským 
krajem a městysem Stádlec. Geometrický plán na rozdělení pozemku je přílohou č. 4 tohoto 
zápisu. 
Záměr na tuto majetkovou dispozici byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umoţňující 
dálkový přístup v době od 20. 05. 2022 do 07.06.2022. 
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 
 Návrh usnesení č. 220/21/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  : 

I.  přijetí daru od Jihočeského kraje, kterým jsou díly pozemků označené jako: 
- „l1“ o výměře 4 m2

 a „m1“ o výměře 6 m2, oddělených na základě geometrického plánu  
č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/17, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  

- „q“ o výměře 15 m2, „s“ o výměře 3 m2, „t“ o výměře 1 m2, „i1“ o výměře 1 m2, „m“ o 
výměře 24 m2, „k“ o výměře 126 m2, „v1“ o výměře 27 m2, „d“ o výměře 17 m2, „p1“ o 
výměře 4 m2, „o1“ o výměře 40 m2, „a“ o výměře 8 m2

 a pozemkové parcely katastru 
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nemovitostí č. 559/35 o výměře 62 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 559/18, ostatní plocha, silnice. Vše je zapsáno u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 
pro obec a k. ú. Stádlec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje 

 

II. darování částí pozemků  ve vlastnictví městyse Stádlec Jihočeskému kraji označené jako 
díly: 
- „x + j1 + r1“ o výměře 105 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 407 – 

762/2020 ze dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 39, ostatní plocha, 
zeleň,  
- „r + w“ o výměře 16 m

2, oddělené na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze 

dne 28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  

- „c“ o výměře 53 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 

6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/21, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  

- „s1“ o výměře 104 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 

28. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/22, ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  

- „o“ o výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 407 – 762/2020 ze dne 28. 

6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 559/23, ostatní plocha, ostatní 
komunikace. Vše je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stádlec,  
 

III. rozdělení nákladů projednávané dispozice, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci vyuţil: 
- pan Miroslav Hruška *), viz příloha č. 5 tohoto zápisu. 
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 220/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 220/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 

4. Ţádost o revokaci usnesení. 
Paní Miroslav Hruška *)poţádala o revokaci usnesení č. 198/17/2021. Usnesením byla 
stanovena náhrada za zřízení věcného břemene na pozemku 669/1 v k.ú. Staré Sedlo  
u Stádlce ve výši 10.000,-Kč 

Ţádost paní  Miroslav Hruška *) je přílohou č. 6 tohoto zápisu. 
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 
 Návrh usnesení č. 221/21/2022: Zastupitelstvo: 

I.  r u š í  své usnesení č. 198/17/2021. 
II. s c h v a l u j e zřízení věcného břemene na pozemku KN pp.č. 669/1 v k.ú. Staré Sedlo u 
Stádlce, pro stavbu s názvem „Staré Sedlo Zemanová přípojka NN“, strana „oprávněná“- 
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EG.D a.s. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, za jednorázovou náhradu 4.000,-Kč. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci vyuţili: 
- Ing. Milan Kelich uvedl, ţe, jako zastupitel se při schvalování náhrad za VB řídí především 
tím, jaké další náklady jsou spojené s údrţbou dotčeného pozemku. Protoţe distribuční 
společnost má ekonomický profit z daného VB uţ na vţdy, zatímco městysi vzniká 
dlouhodobá péče a starost o napravování „jizvy“ vzniklé se zřízením VB. V tomto případě je 
břemeno zřizováno na frekventované komunikaci, která uţ nyní je ve špatném technickém 
stavu. Proto jsem navrhl a hlasoval pro částku 10.000,-Kč 

K tomu, co je a není výhodné pro obec uvedl především to, ţe obec by měla pečlivě zvaţovat, 
zda přínosy jako příjem daní za „občana“ a příjem z daně z nemovitosti, popisované paní 
Miroslavška *), vynahradí problémy např. ţe konkrétně zde není oficiálně vyřešeno 
odklonění dopravy do dřevozávodu firmy HELUZ mimo obec Staré Sedlo. Oficiální cesta je 
úzká  
a vozidla při odbočování vjíţdí i na pozemek paní Mislav Hruška *). Při prvním 
„zbloudilém“ kamionu, který ale pojede po oficiální komunikaci, můţe dojít k poškození jak 
zřizovaných přípojek obce, tak především majetku paní Miroslav Hruška *).  

„Osobně vidím přínos nikoli v novém domě v obci, coţ je pro obec nezpochybnitelný přínos, 
ale v občanovi. Věřím, ţe se díky vyřešení tohoto problému paní Miroav Hruška *)více 

zapojí do komunitního ţivota obce, dodá nové názory, pohledy na věci obecní.  A ţe se třeba 
právě paní Miroslav Hra *)povede přesvědčit vlastníka cesty o tom, ţe pokud by byla cesta 
v obecní péči, bylo by to pro všechny jen ku prospěchu a ţe se dopravní značky usměrňující 
dopravu na pilu přesunou ze sklepa úřadu zpět k silnici a začnou tak plnit svůj účel“ uvedl 
Ing. Milan Kelich. 

Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 221/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 221/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 

5. Zřízení věcného břemena. 
Městys Stádlec je majitelem pozemků KN pp.č. 138/72 a 138/74 v k.ú. Stádlec, jenţ mají být 
dotčeny stavbou s názvem „Stádlec Tebich kNN“. Stavbu realizuje EG.D a.s. – strana 

„oprávněná“. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, uzemnění. V současné době jsou tyto pozemky jiţ za tímto účelem 
zatíţeny, jde o zřízení odbočky ze stávajícího kabelového vedení. Zásah do komunikace bude 
minimální. Městys Stádlec akceptuje jednorázovou náhradu 2.000,-Kč 

Předsedající navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 
Návrh usnesení: č. 222/21/2022: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  zřízení věcného břemene na 
pozemcích KN pp.č. 138/72 a 138/74 v k.ú. Stádlec, pro stavbu s názvem „Stádlec Tebich 
kNN“, strana „oprávněná“-  EG.D a.s. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění za jednorázovou náhradu 2.000,-Kč.  
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávané záleţitosti, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
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Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 222/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 222/21/2022 bylo schváleno v navrţeném znění. 

6. Návrh Rozpočtového opatření č. 7/2022. 
Starosta předloţil ke schválení zastupitelstvu návrh RO č.  7/2022 . Jedná se o opatření na 
straně rozpočtových výdajů a spočívá ve vytvoření nových závazných ukazatelů Par 4372 Pol 
5222 - neinvestiční dar ve výši 5000 Kč pro Linku bezpečí, z. s., Par 4350 Pol 5339 - 

neinvestiční dar ve výši 5000 Kč pro Domov pro seniory Bechyně, a sníţení výdajů za ZU 
611X "Zastupitelské orgány" ve výši 10000 Kč. 
Městys Stádlec obdrţel ţádost o udělení finančního daru od ředitelky Linky bezpečí ze dne 
10. 3. 2022 a ţádost od ředitelky Domova pro seniory Bechyně ze dne 30. 3. 2022. Ţádosti 
jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu. Oběma institucím byly finanční dary uděleny jiţ v minulých 
letech.  O přijetí do Domova pro seniory Bechyně mohou ţádat i občané naší obce a Linka 
bezpečí poskytuje bezplatnou pomoc dětem, které se potýkají s psychickými problémy. 
Z tohoto důvodu starosta navrhuje přiznání finančního daru oběma institucím ve výši 5.000,- 
Kč. 
Předsedající předloţil k projednávanému bodu návrh usnesení v tomto znění: 
 Návrh usnesení č. 223/21/2022:  

a) Zatupitelstvo  s c h v a l u j e   dar ve výši 5 000,00 Kč pro Linku bezpečí z.s. a dar ve výši   
5 000,00 Kč pro Domov pro seniory Bechyně. 
b) Zastupitelstvo s c h v a l u j e   RO č.  7 /2022. 

Práva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nikdo nevyuţil. 
Přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 223/21/2022:  
Roman Buchcar  omluven Simona Capouchová  pro 

Ing. Pavel Doubek pro Dita Jírovcová pro 

Ing. Milan Kelich pro Miluše Némethová pro 

Jiří Süsmilich omluven Zdeněk Süsmilich pro 

Eva Švadlenová pro Výsledek hlasování                             7 - pro; 0 - proti; 0 - zdrţel se; 
Usnesení č. 223/21/2022 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.  
Zprávy obou předsedkyň výboru jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu.  
Předsedající moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva a přítomným občanům. 
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 . 
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8. 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. 4 /2022 – příjem pojistného plnění na ZU 63XX za poškozenou čekárnu ve Starém 
Sedle, ve výši 6 125,- Kč a zařazení do výdajů na ZU 2221 „Provoz veřejné silniční dopravy“; 
- RO č. 5 /2022 – příjem ¼ dotace na výkon státní správy, ve výši 43 625,- Kč a zařazení do 
výdajů na ZU 2310 „Pitná voda“ ve výši 30 000,- Kč a ZU 6171 „Činnost místní správy“ ve 
výši 13 625,- Kč; 
- RO č. 6/2022 – příjem kompenzačního bonusu ve výši 37 039,72 Kč a jeho zařazení do 
výdajů na ZÚ 2310 „Pitná voda“ na opravu Vodárny Skrýchov. 
RO jsou trvale zveřejněna na  http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni. 

b) dotace na rozšíření ubytovací kapacity z MMR ČR nebyla vyuţita,  
c) zastupitelstvem JčK schválena dotace z POV 2022 na opravu fasády ZŠ ve výši 300.000,- 

Kč; 
d) příprava uvedení vodovodu v obcích Křída, Hájky a Slavňovice do zkušebního provozu 
(předpokládaný termín 20. 6. 2022); 
e) uzavřena nájemní smlouva na pronájem části náměstí pro provozování „předzahrádky“  
u Bistra; 

f) starosta upozornil veřejné funkcionáře na povinnost do 30.6.2022 podat Průběţné hlášení 
dle zákona č. 259/2006 Sb., o střetu zájmů, a to za rok 2021. 
Předsedající dal moţnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva a přítomným 
občanům: 
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.  

9. Návrhy, připomínky a podněty občanů (§ 16 odst. 1 písm. f., g.  zákona o obcích): 
9.1. Podněty zaslány písemně občany obce   
Ţádný podnět nebyl na podatelně městyse podán. 

9.2. Podněty předloţené ústně přítomnými občany   

- pan Miroslav Hruška *) nesouhlasí se zápisem v kronice, kde bylo uvedeno, ţe došlo 
k rozšíření komunikace, coţ není pravdou, potvrzuje to i GP u záměru č. 6/2022, právě 
schvalované majetkové dispozice. 
Po vyčerpání bodů programu předsedající zasedání zastupitelstva ukončil, poděkoval 
přítomným za účast.  

Zasedání bylo ukončeno:  08. 06. 2022  v 17:48 hodin. 

Zapisovatel: Hana Süsmilichová Zápis byl vyhotoven dne: 08. 06. 2022 

 

Ověřovatelé:  Eva ŠVADLENOVÁ, v.r.    dne:  10. 06. 2022 

Miluše NÉMETHOVÁ, v.r.     dne:  09. 06. 2022 

Starosta:  Ing. Milan KELICH, v.r.    dne:  08. 06. 2022 

L.S. 

 

 

http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni
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Přílohy: 
č. 1-   GP č. 478-20/2022; 

č. 2-   GP č. 274-37/2022; 

č. 3-   GP č. 142-141/2021; 

č. 4-   GP č. 407-762/2020; 

č. 5 – nesouhlas se záměrem č. 6/2022; 
č. 6 - ţádost o revokaci usnesení; 
č. 7 – ţádosti o dar;  

č. 8 – zprávy předsedkyně KV a FV. 
 

 

 

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. června 2022 

 

Svěšeno dne:  
 

Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce:  
https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-deska  

 

 

Přílohy odpojeny a jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Stádlec v úředních hodinách. 

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

