
  Městys Stádlec 

Stádlec čp. 150, 39162 

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

Zápis č. 2/2022 

z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) ve vol. období 2022-

2026 konaného dne 15. prosince 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti městyse Stádlec 
č. p. 150, 2.p 

Přítomni: Jana Andrášová, Simona Capouchová, Ing. Pavel Doubek, Dita Jírovcová, Ivana 

Majerová, František Pražma, Jiří Süsmilich, Marek Švadlena. 
Omluven: Roman Buchcar 

Návrh programu: 
1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  

2. Schválení programu.  

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů.  

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy.  
5. Projednání rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Stádlec.  

 5.1. Rozpočet městyse Stádlec na rok 2023.  
5.2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025.  

6. Plán jednání zastupitelů v roce 2023.  

7. Projednání návrhu ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného za pronajatý       
     vodohospodářský majetek na rok 2023.  

8.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
9. Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2021. 
10. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2022. 
11. Projednání návrhu zdravotního řezu dřevin kolem fotbalového hřiště. 
12. Schválení jednacích řádů zřízených výborů.  

13. Projednání Výroční zprávy Základní školy a mateřské školy Stádlec.  

14. Informace starosty.  

 

1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Předsedající dále konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 8 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:  

- zapisovatelku:  Ivanu MAJEROVOU 

- ověřovatele zápisu: Jiřího SÜSMILICHA a Janu ANDRÁŠOVOU 

2. Schválení programu. 
Předsedající přednesl jednotlivé body navrhovaného programu pro jednání 2. zasedání 
zastupitelstva.   

Vyzval nejprve členy zastupitelstva, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda 

navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy 
na doplnění. 

file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562188%23_Toc530562188
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562189%23_Toc530562189
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562190%23_Toc530562190
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562197%23_Toc530562197
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562198%23_Toc530562198
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562199%23_Toc530562199
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562200%23_Toc530562200
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562201%23_Toc530562201
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562203%23_Toc530562203
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562203%23_Toc530562203
file:///D:/A_kelich/zasedání%20zastupitelstva/VO%202018-2022/2_2018/zĂˇpis%202.doc%23_Toc530562207%23_Toc530562207
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Před hlasováním dal předsedající také možnost přítomným občanům vznést svá stanoviska. 

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

přistoupeno k hlasování o návrhu programu: 
Návrh usnesení č. 16/2/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  program jednání 2. zasedání 
zastupitelstva dle předneseného návrhu předsedajícím.  

Návrh usnesení č. 16/2/2022:  

Jana Andrášová  Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                                - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 16/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů: 
3.1. Podněty občanů podané písemně na podatelnu městyse v době mezi konáním 
zastupitelstva. 

I. žádost o položení zámkové dlažby na části obecního pozemku č.559/20 před domem č.p. 
104. 

Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č. 17/2/2022: Zastupitelstvo : 

I. vyjádřilo souhlas s žádostí o položení zámkové dlažby na části pozemkové parcely v majetku 

městyse Stádlec č.559/20; 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  

a přítomným občanům.  
Místostarostka a pan Süsmilich shodně požadují bližší seznámení a nutnost uskutečnit místní 
šetření k uvedené žádosti. 
Nikdo další se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko k projednávané záležitosti, bylo 
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení č. 18/2/2022:  

Jana Andrášová proti Roman Buchcar  

Simona Capouchová proti Ing. Pavel Doubek proti 

Dita Jírovcová proti Ivana Majerová proti 

Bc.František Pražma proti Jiří Süsmilich proti 

Marek Švadlena proti Výsledek hlasování                         0 - pro; 8 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 18/2/2022 nebylo schváleno. 
 

3.2. Podněty předložené ústně přítomnými občany. 

Pan Hruška podal písemnou stížnost na zápis do kroniky městyse za rok 2020 (příloha č.4). 

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

Předsedající upozornil na skutečnost, že 31. 12. 2022 uplyne platnost veřejnoprávní smlouvy, 
kterou městys Stádlec uzavřel na projednávání přestupků s městem Tábor. Vzhledem k tomu, 

že Úřad městyse Stádlec není v současné době schopen vyřizovat agendu přestupků svými 
silami, navrhuje předsedající, aby byla tato smlouva opětovně uzavřena. Navrhl přijetí 
usnesení v tomto znění: 
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Návrh usnesení č. 19/2/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e   opětovné uzavření 
veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Městys Stádlec 
nadále není schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo své stanovisko nepřednesl, bylo navrženo usnesení  
a přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení č. 19/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                                8- pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 19/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 

 

5. Projednání rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Stádlec. 
5.1. Rozpočet městyse Stádlec na rok 2023 

Předsedající představil návrh rozpočtu na rok 2023. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový.  
Na straně příjmů je rozpočtována částka 19.061.770,-Kč, na straně výdajů 18.661.770,-Kč. 

Rozdíl ve výši 400.000,-Kč činí samostatně rozpočtovaná splátka zápůjčky JVS. 
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.  

Předsedající objasnil výši rozpočtu, který předpokládá realizaci projektu: rekonstrukce bytu 

nad moštárnou a dále řadu dalších drobných investic, oprav, podporu spolků a kultury v 
obcích.  
V rozpočtu jsou zvlášť vyjádřeny závazky vůči třetím osobám. 
Občané měli možnost do 12. 12. 2022 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. 20/2/2022: Zastupitelstvo městyse Stádlec  s c h v a l u j e   rozpočet 
městyse jako přebytkový s příjmy 19 061 770,00 Kč Kč, výdaji 18 661 770,00 Kč a 
financováním ve výši mínus 400 000,00 Kč. 
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. 20/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                              8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 20/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

5.2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. 

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je zpracován k zajištění stability potřeb a 
hospodaření obce, je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce. Slouží pro 

http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni
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střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o 
příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu je 
sestavován vždy na dva roky následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 
Základem pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je poslední ukončený hospodářský 
rok obce a jeho předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů. 
 

Občané měli možnost do 12.12.2022 zaslat písemné připomínky k návrhu SVR. Nikdo této 
možnosti nevyužil. 
Předsedající navrhuje zastupitelům předložený návrh SVR schválit a současně předložil návrh 
usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení  č. 21/2/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  Střednědobý  výhled rozpočtu 
na roky 2024 - 2025. 

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. 21/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                                8- pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 21/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 

6. Plán jednání zastupitelů v roce 2023. 

Předsedající navrhl pracovní plán jednání zastupitelů v roce 2023 takto: 

Pracovní jednání: 
23.1.; 13.2.; 15.3.; 5.4.; 15.5.; 19.6.; 11.09. ;  16.10. a 20.11. 

Zasedání zastupitelstva: 
22.2 ; 12.4.; 28.6.; 20.9. a 13.12. 

Předsedající současně předložil návrh usnesení tohoto znění: 

Návrh usnesení č. 22/2/2022: Zastupitelstvo:    

I.  s c h v a l u j e  pracovní plán zastupitelstva na rok 2023; 

II.  u k l á d á  členům zastupitelstva účast na jednáních dle schváleného plánu. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 
usnesení: 
Návrh usnesení č. 22/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 22/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 
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7. Projednání návrhu ceny vodného a stočného, včetně výše nájemného za pronajatý 
vodohospodářský majetek na rok 2023. 

Předsedající informoval, že provozovatel vodovodu a kanalizace ve Starém Sedle a Stádlci a 
kanalizace v obcích Křída a Slavňovice společnost ČEVAK, a.s. navrhl cenu pohyblivé 
složky vodného na rok 2023  ve výši 43,22 Kč/m³  a stočného ve výši 10,14 Kč/m³. Cenu 

pevné složky vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro vodoměr ktg. A: 205,-

Kč a pro ktg. C: 1.906,-Kč (bez aktuální sazby DPH).  
Nájemné je ve výši 149.700,- Kč ročně (z toho výroba a rozvod pitné vody  13.400,-Kč, 
odvádění a čištění odpadní vody 136.300,-Kč). Veškeré ceny jsou uváděny bez aktuálně 
platné sazby DPH.  Kalkulace cen pro vodné a stočné je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  
Předsedající předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č.23 /2/2022: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e : 

I. cenu vodného v roce 2023 - pohyblivá složka ve výši: 43,22 Kč/m³ Kč, stočné 10,14 Kč/ m³ 
(bez aktuální sazby DPH); 
II. cenu vodného v roce 2023 - pevná složka podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru pro 
vodoměr ktg. A: 205,-Kč/rok a pro ktg. C: 1.906,-Kč/rok (bez aktuální sazby DPH); 
III. nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek v roce 2023 ve výši 149 700,- z toho 

výroba a rozvod pitné vody – 13.400,-Kč, odvádění a čištění odpadní vody – 136.300,-Kč (bez 

aktuální sazby DPH). 
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. 23/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování               8- pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 23/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 
  

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Předsedající předložil návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městysem Stádlec 
(povinným) a EG.D, a.s., IČO: 280 85 400 (oprávněným) číslo TA-014330073470/001-FIA. 

Stavbou „Stádlec Pražma, Samec kNN“ jsou dotčeny pozemky městyse Stádlec č. 138/52, 

559/23 a č. 6/7 v k.ú. Stádlec. Smlouva o zřízení vecného břemene je v souladu se smlouvou o 

smlouvě budoucí č. TA-001030065109/004 uzavřeně dne 13.12.2021. Věcné břemeno se 
sjednává za úplatu ve výši 10.000,- Kč jako časově neomezené.  
Navrhl v této věci přijetí usnesení v tomto znění: 
Návrh usnesení č. 24/2/2022: Zastupitelstvo: 

I.  s c h v a l u j e  zřízení věcného břemene mezi městysem Stádlec ( povinným) a EG.D, a.s., 

IČO: 280 85 400 (oprávněným) dle návrhu smlouvy číslo TA-014330073470/001-FIA; 

II. věcné břemeno se zřizuje za  jednorázovou náhradu za zřízení VB v celkové výši 10.000,-

Kč (slovy: desettisíc korun českých). 
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. 
Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 24/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 
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Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                              8 - pro;  0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 24/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

 

9. Projednání zápisu do kroniky obce za rok 2021. 
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem zápisu do kroniky obce za rok 

2021. Návrh obsahuje dění v obcích, spolcích, firmách a škole v roce 2021. Návrh zápisu do 
kroniky obce je přílohou č. 2 tohoto zápisu. V souladu se zákonem 132/2006 Sb., o kronikách 
obcí, rozhoduje o zápisu zastupitelstvo, proto předsedající navrhuje předložený návrh schválit 
a přijmout usnesení v tomto znění: 
Návrh usnesení č. 25/2/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  návrh zápisu do kroniky obce za 
rok 2021. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  

a přítomným občanům: 
 

Návrh usnesení č. 25/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 25/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 
 

10. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2022. 
Předsedající  předložil ke schválení zastupitelstvu návrh RO č. 19/2022. Jedná se o navýšení 
rozpočtu na ZU 103X Lesní hospodářství na straně příjmů o 1 800 000,00 Kč, a na straně 
výdajů o 300 000,00 Kč. Dále o snížení financování na POL 8115 ve výši 1 500 000,00 Kč. 
 

Zdůvodnění: V roce 2022 byly díky těžbě kůrovcového dřeva výrazně vyšší příjmy za dřevo 
oproti plánovanému rozpočtu. Současně s navýšením příjmů za prodané dřevo došlo i 
k navýšení výdajů na těžební práce. Rozdíl ve výši 1 500 000,00 Kč je využit ke snížení 
plánovaného schodku rozpočtu. 
  

Předsedající navrhl přijetí usnesení v tomto znění: 
Návrh usnesení č. 26/2/2022: Zastupitelstvo s c h v a l u j e  RO č. 19 /2022. 

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. 26/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                               8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 26/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 
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11. Projednání návrhu zdravotního řezu dřevin kolem fotbalového hřiště na p.č. 425/21 
KÚ Stádlec 

Předsedající předložil návrh na základě žádosti TJ SOKOL Stádlec na požadavek ošetření 
stromořadí  lemující fotbalové hřiště. Ošetření stromů, tedy zdravotní a redukční řez je nutný 
z důvodu bezpečnosti sportujících osob pohybujících se po ploše hřiště. Starosta vyžádal 
písemný souhlas vlastníka stromořadí firmu Gerimo, s.r.o.. Byly zpracovány dvě nabídky na 
zdravotní ošetření 14ks dubů (stromořadí na straně šaten) na parcele p.č. 425/21 v KÚ 
Stádlec. Předsedající navrhuje vybrat zhotovitele s nejnižší nabízenou cenou firmu ARBRES.  
 

Návrh usnesení č. 27/2/2022: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  provedení zdravotního ošetření 
stromořadí na podélné východní straně fotbalového hřiště firmou Arbres za nabízenou cenu 
120tis. bez DPH. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení č. 27/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                                8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 27/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 

12. Projednání aktualizovaných jednacích řádů výborů. 
Předsedové zřízených výborů  předložili Jednací řády svých výborů. Jednací řád upravuje 
složení výboru, činnosti, přípravu, obsah jednání a způsob usnášení výboru. Předsedající 
předložil návrh usnesení tohoto znění: 
Návrh usnesení č. 28/2/2022: Zastupitelstvo  s c h v a l u j e  Jednací řády: 

 Finančního výboru, Kontrolního výboru, Výboru pro kulturu, Výboru pro dohled nad 
restaurací, Výboru pro lesní hospodářství,  Výboru pro sociální věci  a Výboru pro správu 
majetku. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko členům zastupitelstva  
a přítomným občanům. Nikdo další své stanovisko nepřednesl, bylo přistoupeno k hlasování  
o návrhu usnesení: 
Návrh usnesení č. 28/2/2022:  

Jana Andrášová pro Roman Buchcar  

Simona Capouchová pro Ing. Pavel Doubek pro 

Dita Jírovcová pro Ivana Majerová pro 

Bc.František Pražma pro Jiří Süsmilich pro 

Marek Švadlena pro Výsledek hlasování                              8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 
Usnesení č. 28/2/2022 bylo schváleno v navrženém znění. 

13. Výroční zpráva ředitele příspěvkové organizace. 
Ředitel Základní školy a mateřské školy Stádlec zpracoval a v souladu s § 10 odst. 3 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) předložil Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní 
rok 2021/2022, kterou schválila Školská rada. 
Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách městyse Stádlec. 
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Předsedající dal možnost vyjádřit své stanovisko k projednávané záležitosti členům 
zastupitelstva i přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil o slovo, aby vyjádřil své stanovisko 
k projednávané záležitosti.  
Zastupitelstvo bere Výroční zprávu na vědomí. 

14. Informace starosty. 

 

Na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a čl. 10 Vnitřní 
směrnice o rozpočtu schválil starosta: 
 - RO č. 13/2022 – příjem neinvestiční dotace na volby do obecních zastupitelstev a 1/3 

Senátu P ČR ve výši 180 000,-Kč a zařazení do výdajů na ZU 103X „Lesní hospodářství“, ZU 
611X „Zastupitelské orgány“ a ZU 6171 „Činnost místní správy“; 
- RO č. 14/2022 – přesun nevyužitých prostředků ze ZU 63XX „Finanční operace“ na ZU 
2310 „Pitná voda“ ve výši 42 740,- Kč na opravu havárie na vodovodních přípojkách ve 
Stádlci; 
- RO č. 15/2022 – příjem poslední části dotace na výkon státní správy ve výši 43 625,- Kč a 
zařazení do výdajů na ZU 2310 „Pitná voda“ a ZU 6171 „Činnost místní správy“; 
- RO č.  16/2022 – přesun nevyužitých prostředků ze ZU 363X „Komunální služby a územní 
rozvoj“ na ZU 103X „Lesní hospodářství“ ve výši 150 000,- Kč; 
- RO č. 17/2022 – příjem dotace na volby Prezidenta ČR ve výši 37 600,- Kč a zařazení do 
výdajů na ZU 611X „Zastupitelské orgány“; 
- RO č. 18/2022 – úprava na příjmové straně rozpočtu – snížení očekávané částky dotace na 
vodovod Hájky, Slavňovice, Křída, Položka 4213, UZ 90992 o 20 049,46 Kč, navýšení ZU 
363X „Komunální služby a územní rozvoj“; 
- RO č. 20/2022 – přesun nevyužitých prostředků ze ZU 363X „Komunální služby a územní 
rozvoj“ na ZU 103X „Lesní hospodářství“ ve výši 111 000,- Kč. 
RO jsou trvale zveřejněna na http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni 

- Po zjištění místa pobytu majitele vozidla na odstavné ploše za prodejnou jednoty a jeho 
písemného vyzvání, bylo vozidlo odtaženo. 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT z OP J.A.Komenský ve výši 771.133,- příjemci 
Základní škola a mateřská škola Stádlec. 
 

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  informace starosty na vědomí.  
 

Předsedající zasedání zastupitelstva ukončil poděkováním přítomným za účast a popřál 
příjemné prožití svátků Vánočních a hodně štěstí v roce 2023. 

 

Zasedání bylo ukončeno:  15. 12. 2022  v 17:50 hodin. 

Zapisovatelka: Ivana Majerová, v. r.       Zápis byl vyhotoven dne:15. 12. 2022 

Ověřovatelé: Jiří Süsmilich, v. r.        dne: 16. 12. 2022 

Jana Andrášová, v. r.       dne: 16. 12. 2022 

Starosta: Ing. Pavel Doubek, v. r.      dne: 16. 12. 2022 

 

 

http://www.stadlec.eu/dokumenty-k-financnimu-hospodareni
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Přílohy zápisu: 
č. 1 -  Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Stádlec 

č. 2 – Zápis do kroniky obce. 

č. 3 – Návrh cen vodného a stočného pro r. 2023. 

č. 4 -  Stížnost  


