Závěrečná zpráva
o činnosti Zastupitelstva městyse Stádlec
ve volebním období 2018 – 2022
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1.

Úvodní slovo starosty.

Milí spoluobčané, vážení voliči,
Ve volbách 5.- 6. října 2018 kandidovala opět pouze jedna volební strana,
a tak měli občané pouze omezenou možnost vybrat do vedení našich obcí své
zástupce. Mandát vzešlých z těchto voleb vypršel zvoleným zastupitelům
24. září tohoto roku (2022). Cítím jako svou povinnost předložit na konci našeho
mandátu, jako starosta městyse, tuto Závěrečnou zprávu o činnosti
Zastupitelstva městyse Stádlec v právě ukončeném volebním období (dále jen
„závěrečná zpráva“).
Cílem této závěrečné zprávy je především poskytnutí přehledu novému
vedení obce o tom, co se v uplynulém volebním období uskutečnilo, co je
rozpracováno, co je připravené k realizaci apod. Dalším hlavním cílem této
zprávy je také podat ucelenou informaci voličům o stavu obce a jejím finančním
zdraví na konci volebního období.
Mou snahou bylo předložit v této, v pořadí již třetí závěrečné zprávě,
uspořádaná data, přehledně a srozumitelně tak, aby bylo možné srovnání mezi
uplynulými lety. Jednotlivé kapitoly jsem zvolil tak, aby postihovaly
nejdůležitější oblasti správy a života obce.
Vážení občané, každý z nás má jistě jiné priority nebo oblasti zájmu
a nelze podrobně popsat veškeré činnosti zastupitelstva nebo položky rozpočtu.
Proto ani tato zpráva nemá ambice popsat naprosto vše a postihnout každý
detail. Přál bych si však, aby poskytla Vám, voličům alespoň základní představu
o práci zastupitelstva v ukončeném volebním období, výdajích a stavu majetku
obce.

2.

VOLEBNÍ STRANY, JEJICH VIZE A CÍLE

2. 1. O místa v zastupitelstvu se v právě končícím volebním období ucházela
pouze jedna volební strana a to Sdružení nezávislých kandidátů a politického
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – s názvem Šance pro změnu ve
složení:
- Eva Švadlenová
- Simona Capouchová

- Ing. Milan Kelich
- Ing. Pavel Doubek
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- Zdeněk Süsmilich
- Dita Jírovcová

- Roman Buchcar
- Miluše Némethová
- Jiří Süsmilich

2. 2. Volební strana představila svůj program pro volební období 2018 – 2022,
který obsahoval jeden, přesto velice náročný, a dle našeho přesvědčení důležitý
úkol a tím bylo zahájení komplexních pozemkových úprav ve všech
katastrálních územích v územní působnosti městyse Stádlec.
Přinos komplexních pozemkových úprav, jejich význam i důvody, proč jsme si
právě pozemkové úpravy stanovili, jako nosné téma volebního období bylo již
podrobně publikováno v průběhu uplynulých čtyřech letech. Výsledkem je, že se
podařilo získat souhlasy více jak 50 % vlastníků zemědělské půdy pouze ve
dvou katastrálních územích a to v Křídě u Stádlce a ve Slavňovicích. Mohlo by
se tedy zdát, že jsme svůj vytyčený úkol splnili pouze z 50%. Vzhledem k tomu,
že tato katastrální území spolu nesousedí, není to úplně přesně to, s čím jsme do
toho šli.
2.3. V průběhu volebního období se nám dále povedlo zrealizovat tyto investiční
akce:
2019:
 Pomník obětem holocaustu – z 50 % spolufinancováno z dotace Programu
obnovy venkova JčK, výše dotace 240 000,-Kč,
 Odpočívka cyklostezky (workoutové hřiště) na místě skládky pod Hájky,
100% dotace z SZIF na nehospodářské činnosti v lesích, výše dotace
866 800,-Kč;
 Rekonstrukce místní komunikace ve Sterém Sedle (Dolíška),
spolufinancováno z dotace JčK, výše dotace 306 000,-Kč,
2020:
 Oprava kanalizace na náměstí ve Stádlci – z 33% spolufinancováno
z dotace Programu obnovy venkova JčK JčK, výše dotace 230 000,-Kč ;
2021:
 Dětské hřiště za ZŠ ve Stádlci, z 59% spolufinancováno z dotace
Programu obnovy venkova JčK, výše dotace 243 000,- Kč;
2022:
 Výměna krovu a střechy na kapličce p. Marie v Křídě;
 Oprava fasády na základní škole ve Stádlci – spolufinancováno z dotace
Programu obnovy venkova JčK, výše dotace 300 000,-Kč;
 Restaurování barokních soch na náměstí ve Stádlci.
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3. SAMOSPRÁVA MĚSTYSE
3. 1. Z voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 5. – 6. října 2018
získali mandát všichni kandidáti. Zastupitelstvo zvolilo vedení a orgány obce
v tomto složení:
Ing. Milan Kelich
- starosta obce, do 31.12.2021 pro výkon funkce
uvolněný, od 1.1.2022 neuvolněný, zástupce obce ve
školní radě ZŠ Stádlec;
Ing. Pavel Doubek
- místostarosta obce a předseda Výboru pro dohled nad
restaurací;
Miluše Némethová
- předsedkyně Finančního výboru;
Simona Capouchová
- předsedkyně Kontrolního výboru;
Roman Buchcar
- předseda Výboru pro lesní hospodářství, zástupce
obce v Honebním společenstvu;
Jiří Süsmilich
- člen Výboru pro lesní hospodářství;
Eva Švadlenová
- předsedkyně Výboru pro sociální věci;
Zdeněk Süsmilich
- předseda Výboru pro správu majetku;
Dita Jírovcová
- předsedkyně Výboru pro kulturu.
3.2. Delegování pravomocí
Zastupitelstvo delegovalo pro zabezpečování úkolů patřících do samostatné
působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, kompetence jednotlivým členům zastupitelstva takto:
 Ing. Pavlovi Doubkovi, místostarostovi a předsedovi Výboru pro dohled nad
restaurací, zabezpečování úkolů v oblastech:
- financování oprav a vybavení vnitřních prostor restaurace vč. komunikace
s dodavateli/zhotoviteli těchto oprav a vybavení;
- provozu restaurace.
 Evě Švadlenové, předsedkyni Výboru pro sociální věci, zabezpečování úkolů
v oblastech:
- souvisejících se zabezpečováním programů pro seniory, gratulací k jubileím
apod.;
- souvisejících se společenskými obřady jako Vítání občánků apod.
 Ditě Jírovcové, předsedkyni Výboru pro kulturu, zabezpečování úkolů v
oblastech:
- souvisejících se zabezpečováním společenských a kulturních akcí
organizovaných městysem Stádlec;
- souvisejících s činností místní lidové knihovny;
- souvisejících s vedením kroniky obce.
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 Romanovi Buchcarovi, předsedovi Výboru pro lesní hospodářství,
zabezpečování úkolů v oblastech:
- souvisejících s pěstební a těžební činnosti, prodejem dřeva, nákupu sazenic
apod.;
- samovýroba dřeva;
- spolupráce s mysliveckými sdruženími a Honebním společenstvem.
 Zdeňkovi Süsmilichovi, předsedovi Výboru pro správu
zabezpečování úkolů v oblastech:
- opravy a údržby budov a venkovního mobiliáře;
- údržby veřejných prostranství včetně zeleně;
- provozu, údržby a zajišťování revizí dětských hracích prvků a hřišť.

majetku,

A dále delegovalo na uvedené členy zastupitelstva kompetenci sjednávání
podmínek pro uzavírání smluvních vztahů (CN) v rozsahu čl. 4 odst. 1. Vnitřní
směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.
3. 3. Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo se ve volebním období 2018 - 2022 sešlo celkem na 22
zasedáních, z toho po jednou zasedání ve Slavňovicích a Starém Sedle. Bylo
přijato celkem 228 usnesení. Za klíčové rozhodnutí zastupitelstva v tomto
období osobně považuji nové projednávání a schválení pachtovních smluv
s pachtýřem ZD Opařany a zvýšení koeficientu daně z nemovitých věcí
u vybraných staveb a pozemků. Protože obě tato rozhodnutí zvyšují příjmy
obce.
3. 3. Účast zastupitelů na zasedáních
100% účast na jednání zastupitelstva měli tito zastupitelé: Zdeněk Süsmilich,
Miluše Némethová a Milan Kelich.
Jméno a příjmení

absence

Jméno a příjmení

absence

Simona Capouchová

3x

Roman Buchcar

3x

Ing. Pavel Doubek

1x

Eva Švadlenová

1x

Dita Jírovcová

1x

Jiří Süsmilich

1x

4. ROZPOČET MĚSTYSE
4.1. Finanční prostředky, kterými městys disponuje zdaleka nestačí na pokrytí
všech jeho potřeb. Na základě svých zkušeností a znalostí tvrdím, že naše obec
je hluboce podfinancovaná. Proto došlo od 1.1.2015 ke zvýšení místního
koeficientu daně z nemovitých věcí na „2“ a od 1.1.2022 u zdanitelných staveb
a zdanitelných jednotek byl stanoven koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně ve výši „1,5“. Všem zastupitelům děkuji za odvahu při schvalování
těchto nepopulárních opatření.
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4.2. Rozpočet městyse byl sestavován jako vyrovnaný nebo jako schodkový.
Schodek byl vyrovnán zapojením úspor z minulých let. V průběhu roku
docházelo ke změnám ve výši rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření,
kterými se upravovala příjmová i výdajová strana rozpočtu. Vývoj příjmů
a výdajů v jednotlivých letech je patrný z grafu. Reálný vývoj finančních
prostředků je popsán v kapitole 5. 2.
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Přehled o vývoji rozpočtů městyse Stádlec v období 2015 - 2021

4. 3. Sdílené daně a daň z nemovitosti představují rozhodující zdroj příjmu obcí.
Jejich výše se odvíjí mimo jiné od počtu trvale hlášených obyvatel. Daňové
příjmy díky změně v rozpočtovém určení daní mírně stouply v roce 2017
a 2018. Vývoj daňových příjmů v jednotlivých letech je patrný z grafu. I v tomto
období zůstala zachována výše místního koeficientu u daně z nemovitých věcí
(2). Od roku 2022 došlo ke zvýšení daně z nemovitých věcí u rekreačních
objektů a objektů určených k podnikání. Cílem je získat více finančních
prostředků do rozpočtu obce.
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4. 4. Dotace představují jednu z možností, jak spolufinancovat nejen investiční
akce. V průběhu volebního období se podařilo úspěšně využít několik dotačních
titulů na pořízení a opravy dlouhodobého majetku:
2018


2019



2020


2021

2022



komunální vozidlo IVECO
zateplení budovy MŠ

225 000,1 077 033,16

Místní komunikace v Dolíšce St. Sedlo
Pomník obětem holocaustu
Restaurování sochy sv. Floriána

306 064,240 000,40 000,-

workoutové hřiště
Oprava kanalizace Stádlec

866 808,230 000,-

Dětské hřiště ve Stádlci

243 000,-

Vodovod Křída, Slavňovice, Hájky
Oprava fasády budovy ZŠ

6 554 041,300 000,-

Výši získaných dotací na pořízení a opravy dlouhodobého majetku v letech 2015
– 2021 znázorňuje následující graf (rok 2022 doposud nebyl vyúčtován, proto
není v grafu):
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4.4. Nadále trvá spolupráce se společností EKO-KOM, zahájena už v roce
2011.
Přehled odměn, které městys Stádlec od té doby vyfakturoval a získal od této
společnosti za zpětný odběr obalových materiálů, je patrný z grafu. Bez účasti
občanů, kteří svědomitě třídí, bychom těchto výsledků nedosáhli. Tyto odměny
pomáhají snižovat celkové náklady vynaložené na likvidaci odpadů a v roce
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2021 přesáhly částku 90.000 Kč. Celkový přehled získaných odměn v letech
2015 - 2021 je patrný z grafu.
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4. 5. Jednou z významných položek výdajové stránky rozpočtu jsou náklady
vynaložené na likvidaci odpadů, které vznikají na území obce. Jedná se o svoz
tuhého domovního odpadu, svoz separovaného odpadu a úhradu likvidace
odpadů, které občané odvezou do sběrného dvora v Opařanech. Tyto služby pro
naši obec zabezpečuje společnost RUMPOLD, s.r.o. Celkové náklady na tyto
služby postupně vlivem zdražování rostou, jak je patrno z grafu.
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5. MAJETEK MĚSTYSE, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
5. 1. Nárůst finanční hodnoty majetku městyse jeho zhodnocováním, nákupem,
směnou či darem naznačuje další graf. Postupně se daří rekonstruovat stávající
budovy a jiné stavby. Nejvíce se investovalo do komunikací, vodovodu a ZŠ.
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5. 2. Do financování investičních akcí bylo v některých letech nutné zapojit
i naspořené finanční prostředky z minulých let. Vývoj finančních prostředků na
účtech je patrný z grafu. Do konce roku 2022 ještě předpokládáme navýšení
prostředků na účtech.
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5. 3. V tomto volebním období jsme se v lesním hospodářství potýkali
s kůrovcovou kalamitou a s tím spojenou nadprodukcí dřevní hmoty. Cena dřeva
tak v roce 2020 významně klesla. Bilance lesního hospodářství za volební
období je znázorněna na grafu.
V tomto volebním období bylo lesní hospodářství městyse Stádlec podpořeno
dotacemi ze státního rozpočtu v těchto objemech:
- 2019: 823 890,- Kč
- 2021: 134 040,-Kč

- 2018: 659 481,-Kč
- 2020: 321 695,-Kč
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5. 4. Veškeré informace o hospodaření a vývoji rozpočtu jsou v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jsou
zveřejněny na webu městyse http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimuhospodareni.
ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

6.

6. 1. Městys Stádlec je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Stádlec.
Snaha ředitele školy a vedení obce zatraktivnit základní školu přináší po
několika letech soustavné práce konečně své ovoce. Už v minulém volebním
období se podařilo zvýšit počet dětí navštěvujících školu, tak, že obec již nemusí
přispívat na platy zaměstnanců školy, které jsou plně hrazeny ze státního
rozpočtu, a může věnovat finanční prostředky na nezbytné investice do budov
škol.
Mateřská škola je soustavně naplněna do maximální kapacity
a navštěvují ji děti i z okolních obcí (Rataje, Řepeč, Opařany), které tvoří téměř
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třetinu ze zapsaných dětí v MŠ. Mateřskou školu každoročně opouští několik
předškoláků a většina již nastupuje do první třídy naší školy.
6. 2. Městys Stádlec je dále zřizovatelem Jednotky požární ochrany JPO V
a Místní lidové knihovny, která má pobočky v obcích Slavňovice, Křída a Staré
Sedlo. Knihovnám v obcích je věnována náležitá pozornost a každoročně
dochází k obnově knižního fondu. Poměr vynaložených prostředků na obnovu
knižního fondu a na provoz knihoven je patrný z grafu, do výše provozních
nákladů jsou promítnuty i odměny knihovnic, které musely být průběžně
navyšovány z důvodu zvyšování minimální mzdy.
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V roce 2021 došlo ke změně knihovnice v knihovně ve Starém Sedle.
Dlouholetou knihovnici paní Trojákovou nahradila paní Svobodová. Ještě
jednou děkuji paní Trojákové za odvedenou práci.
7.
SPOLEČENSKÝ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ŽIVOT MĚSTYSE
STÁDLEC
7. 1. V tomto volebním období již nebyl zřízen Sportovní výbor, neboť
zastupitel, který výbor vedl v minulém období již nekandidoval. Naopak došlo
ke zřízení Výboru pro kulturu. Výbor pro sociální věci byl zachován.
7.2. Před vypuknutím celosvětové pandemie COVID 19, která vstoupila do
života všech občanů ČR, spolků i obcí, žily naše obce bohatým společenským
životem. Jen v roce 2019 měli naši občané příležitost zúčastnit se 40 akcí všeho
druhu, od besed, závodů, výstav, setkání, exkurzí, výletů či turnajů. V roce
2020 však došlo k „vypnutí“ celé společnosti a to trvalo téměř rok. Společenský
život se začal pomalu „rozjíždět“ až v roce 2022.
7. 3. Městys Stádlec si aktivit všech zájmových spolků váží a dle možností je
i finančně podporuje. Finanční podpora do spolků proudila i tehdy, když se
žádné akce nesměly pořádat. Výši finanční podpory v jednotlivých letech
volebního období ukazuje graf.
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V letech 2011 až 2022 bylo z rozpočtu městyse vyplaceno spolkům
a sdružením na podporu jejich činnosti celkem 1 438 000,-Kč.
8.

SPOLUPRÁCE SE SOUSEDNÍMI OBCEMI, FIRMAMI

8. 1. Městys je členem MAS Lužnice. Zástupce městyse je členem Kontrolní
komise. Prostřednictvím MAS Lužnice podal městys Stádlec žádost na
vybudování odpočívky cyklostezky na pozemcích bývalého rumiště pod Hájky.
Dokončeno bylo v roce 2019.
8. 2. Pokračovalo členství v Jihočeském vodárenském svazu (JVS), Sdružení
místních samospráv ČR (SMS ČR), Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a
Českomoravské unii maškarní (ČUM) a Mikroregionu Bechyňsko sdružující
obce kolem Bechyně.
8. 3. Pokračovala spolupráce s firmou RUMPOLD, s.r.o. v oblasti odpadového
hospodářství a společností ČEVAK, a.s. v oblasti vodohospodářské
infrastruktury.
8.4. Pokračovala spolupráce městys Stádlec s Českou poštou, s.p. na provozu
poštovní přepážky. Motivem pro toto rozhodnutí je zachovat pro občany
dostupné poštovní služby. Přehled výše provize znázorňuje graf.
8.5. Od roku 2020 využíváme možnost bezplatně ukládat biologicky
rozložitelný odpad na kompostárnu ZD Opařany. Ročně zde průměrně ukládáme
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170 tun, především posečené trávy z veřejných prostranství a vyprodukovaného
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9.

PŘEHLED ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ

V roce 2022 byl dokončen a uveden do zkušebního provozu vodovod v obcích
Hájky, Křída a Slavňovice, kolaudace stavby je plánována na jaro 2023.
Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci místní komunikace ve Starém
Sedle. Platnost povolení je do 16.2.2024.
Bylo vydáno stavební povolení na stavbu Obytná zóna Stádlec. Platnost
povolení je do 22.2.2024.
Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci bytu č.p. 159 (nad moštárnou)
ve Stádlci. Platnost povolení je do 10.6.2024
Rozpracovaná studie kořenové čističky pro městys Stádlec, projektová
dokumentace na čištění odpadních vod obce Stádlec musí být zpracována do
2025.
Vyřešit nesrovnalosti v pozemcích, které odhalila oprava operátu novým
měřením v k.ú. Stádlec.
10. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ
10.1. Obecné zhodnocení
V tomto volebním období jsme se museli potýkat s několika problémy.
Především to byla celosvětová pandemie virového onemocnění COVID 19.
Došlo k úplnému omezení společenského, kulturního a sportovního života
v obci na dlouhé dva roky. Nekonaly se žádné akce, plesy, sportovní utkání.
Došlo k paralyzování celé společnosti. Na onemocnění denně umírali lidé.
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V počátku pandemie lidé doma šili roušky a poskytovali je potřebným. I Obec
zajistila pro své občany tato ochranné pomůcky, které se staly nedostatkovým
zbožím.
Městys požadoval ukončení nevýhodných nájemních smluv na pole a louky
a inicioval komplexní pozemkové úpravy.
Od 1.1.2022 vykonává funkci starosty člen zastupitelstva jako tzv. neuvolněný,
tedy současně při výkonu svého hlavního zaměstnání.
10.2. Dosažené úspěchy.
Každá práce, která se povede, je úspěchem. Jak se v uplynulých čtyřech letech
hospodařilo, investovalo a zhodnocoval majetek je napsáno podrobně výše
napsáno v jednotlivých kapitolách. Vše lze považovat za úspěch. Velkým
úspěchem je zejména to, že všichni zastupitelé vykonávali svou pozici
zastupitele odpovědně až do posledního okamžiku svého mandátu. Osobně si
však cením zejména skutečnosti, že máme ve všech obcích zavedený vodovod a
toho, že svým nástupcům předáme několik připravených projektů s platným
stavebním povolením (viz kap. 9).
Za úspěch také považuji skutečnost, že se podařilo uzavřít nové pachtovní
smlouvy na zemědělsky obdělávané pozemky městyse Stádlec s výhodnějšími
podmínkami pro městys. Současná výše 3000,-Kč za 1 ha sice není ještě
optimální, lze to však považovat za maximum možného. Smlouvy se podařilo
uzavřít na dobu určitou, což dává obci možnost hledat lepšího pachtýře.
Velkým úspěchem také je, že se v roce 2022 v k.ú. Stádlec podařila zrealizovat
oprava operátu novým měřením. Všechny hranice pozemků v obci tak byly
překontrolovány a odsouhlaseny svými vlastníky. Samotné vypořádávání mezi
vlastníky bude realizováno v příštích letech.
10.3. Nedostatky, negativa a nenaplnění cílů a očekávání.
Určitým zklamáním je i nadále skutečnost, že občané nebo spolky působící
v přidružených obcí nejsou schopni nalézt funkční model jak se aktivně,
soustavně a cílevědomě podílet na správě obce, být členy výborů zastupitelstva
apod. Stojí tak mimo jakékoli rozhodování a právem mají pocit, že vše se
odehrává mimo nich a jen ve Stádlci.
Velkým nedostatkem je, že se stále nepodařilo začlenit zámek s parkem do
života obce. Objekt je stále uzavřený a nevyužívaný.
Velkou ztrátou (zejména finanční) je, že se i přes opakované výzvy občané, kteří
v našich obcích buď přímo trvale žijí, nebo zde tráví převážnou část roku, zde
nepřihlásili k trvalému pobytu. Těmto občanům jsou poskytovány služby jako
všem ostatním (např. vývoz jímek, odpadů), rádi se účastní akcí pořádaných
obcí, zapojují do diskusí co je špatně a co mělo být jinak, ale daňové výnosy za
ně pobírají města, ve kterých mají tito občané úředně hlášený pobyt.
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Ve školním roce 2022-2023 nastoupí celkem 17 žáků, což je bohužel méně, než
by byl optimální stav. Oproti ŠR 2021-2022 jde o pokles o dva žáky. Věřme, že
počet dětí ve škole se v následujícím školním roce opět zvýší.
Nepodařilo se směnit pozemky potřebné pro vyřešení stavby kabin TJ Sokola
Stádlec a také předáváme dál problém s nevyřešenou cestou k pile ve Starém
Sedle, kde se nepodařilo zřídit oficiální místní komunikaci vedoucí mimo obec
Staré Sedlo.
11.

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ÚŘADU

Městys Stádlec je v kategorii obcí I. typu. Jde o základní typ obce a tomu
odpovídající kompetence a pravomoci úřadu. Obcím našeho typu není svěřen
téměř žádný výkon státní správy (označovaný jako tzv. přenesená působnost),
přesto určité kompetence vykonáváme. Především jde o Matriční úřad. V roce
2018 se začala připravovat další centralizace či optimalizace státní správy, která
by přinesla mimo jiné i rušení malých matričních úřadů, k čemuž však nedošlo.
Úřad městyse Stádlec je správním orgánem v těchto oblastech:
- je silničním správním úřadem ve věci místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích;
- je místně příslušným orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší;
- je věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992Sb.
o ochraně přírody a krajiny.
Úřadu městyse Stádlec dále náleží řešení přestupků podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V současné době má městys Stádlec uzavřenu
veřejnoprávní smlouvu na výkon této agendy s městem Tábor, neboť není
schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
12.

ZÁVĚR

Po uplynulých 12 letech v pozici starosty městyse Stádlec, předávám štafetu
svému nástupci (nebo nástupkyni) a přeji, jak novému starostovi (starostce) tak
celému zastupitelstvu, aby se jim práce dařila a až budou oni předávat štafetu
svým nástupcům, aby po nich zůstal kus poctivé práce, na který budou moci být
hrdi.
Milan Kelich

15

