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NA ÚVOD STRUČNÁ
REKAPITULACE…

co se opřít; a to jak po stránce personálního
obsazení Obecního úřadu, materiálního
vybavení, vybudované infrastruktury,
dokončených investic v minulém funkčním
období, tak po stránce fungujícího systému
vyhlášek, vnitřních předpisů, pořádku a
čistoty v Obci, kulturního prostředí ve
všech zařízeních a objektech v její
působnosti. Je poctivé ohodnotit vykonaný
kus práce za minulé funkční období; práce
nejen viditelné a hmatatelné na první
pohled, ale i té každodenní „mravenčí“,
bez které již v dnešní době moderní Obec
nemůže fungovat – a my se doufám za
moderní Obec považujeme.
Ano, to vše je pravda, avšak nové
funkční období Zastupitelstva je negativně
poznamenáno od samého počátku dvěmi
zásadními problémy :
- ten první je ryze osobní; prakticky od
okamžiku zveřejnění výsledku voleb
v Obci bývalý starosta Obce a část
zastupitelů
vytvářela
v Obci
nepříznivou situaci a neutěšenou
atmosféru pro práci orgánů Obce,
vzájemnou spolupráci a pomoc, co
nejméně
problémový
přechod
z jednoho volebního období do
druhého. V období od voleb, tj.
16.10.2010 do dne volby nových

Vážení spoluobčané,
od ustavujícího zastupitelstva po volbách
v říjnu 2010 uplynulo více než 7 měsíců a
je za námi prakticky již polovina roku
2011. Nemusí se všem občanům
Štěpánovic zamlouvat relativně dlouhá
doba
k vydání
nového
čísla
„Štěpánovického zpravodaje“, ale rozhodli
jsme se tak až po dořešení některých
složitých záležitostí z počátku funkčního
období nového Zastupitelstva a po
uklidnění celkově rozjitřené situace
v Obci. Dále uvedené informace jsme
občanům Štěpánovic slíbili podat již na
ustavujícím zasedání a tento slib plníme.
Složení nově zvolených členů
Zastupitelstva vyjádřilo vůli voličů, občanů
Obce a je vhodné zopakovat, že v něm
pracují 4 „staronoví“ zastupitelé a 5 nově
zvolených; to, že Ing. Štěpán Bláha se stal
členem Zastupitelstva až po vzdání se
mandátu p. Jany Pincové, nic na této
skutečnosti nemění.
Na úvod je vhodné uvést, že ve
svém působení máme na co navazovat a o
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Zastupitelstvu
dne
20.6.2011
s předpokladem dokončení na konci t.r.
Prakticky do poloviny března 2011 byl
návrh ÚP stěžejním a vysoce náročným
úkolem s řešením „petic“ občanů, zásahů
investorů apod. Ve finančním vyjádření
přešel do nového volebního období
závazek v řádu 480 tis. Kč (v současné
chvíli je z větší části vyrovnán) s tím, že
příspěvky společností ENOLA a BEST ve
výši 435 tis. Kč byly použity na jiné účely,
příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 214
tis. Kč bude získán při schválení UP a
nezbytné
vícepráce
s přepracováním
návrhu UP lze kalkulovat min. ve výši 100
tis. Kč
Protipovodňová opatření – záměr
výstavby suchého poldru v roce 2010 se
nezdařil, vlastníci pozemků nedali souhlas.
Jelikož
Obec
poukázané
peníze
z Jihočeského kraje ve výši 2 232 tis. Kč
proti „pravidlům grantu“ utratila jinak,
musela je pod hrozbou pokuty vrátit
v daném termínu. Pro získání prostředků
na toto vrácení byl mimo jiné vytěžen
obecní les v době, kdy ceny dříví na trhu
byly na minimální úrovni. Na tento záměr
– výstavba „poldru“ již bylo vynaloženo
362 tis. Kč přímo vyplacených, z toho
téměř 200 tis. Kč obdržela fa BESI za
„poradenství“ bez jakýchkoliv záruk a
vyplacené peníze nelze prakticky získat
zpět.
Ochrana proti záplavám Lesní ulice a
přilehlé části ul. Vlkovická jsou nezbytné,
proto jsme projednali a připravili jiné
řešení. Financování je předjednáno
s Krajským úřadem, byly zahájeny
projektové práce, Zastupitelstvo schválilo
koupi nezbytných pozemků, když jejich
prodej byl s rodinou Bartyzalů projednán.
Den po Zastupitelstvu bez odůvodnění
odmítla – v tuto chvíli ústně - paní Pincová
svůj podíl Obci prodat. Nedojde-li
k rozumné dohodě, vyvolává to nutnost
jiného řešení, finančně i technicky
náročnějšího a značné komplikace včetně
časového prodloužení výstavby.
Základní a mateřská škola – kladem je,
že škola má vybudované odpovídající

funkcionářů Obce dne 11.11.2010 se
práce Obce (mimo administrativy a
rutiny) prakticky zastavila, již vlastní
akt této volby svědčil o „nespolupráci“,
předání funkce starosty proběhlo
formou předání klíčů a podpisu stavu
účtu v bance, jakákoliv komunikace se
zastavila a omezila se v lepším případě
na kritiku všech projednávaných bodů
při jednání Zastupitelstva a jejich
odmítání, v těch horších případech pak
na otevřený „bojkot“ a sbírání podpisů
pod petiční archy. I když se vztahy a
vzájemná komunikace postupně lepší,
období od října 2010 do března 2011
nelze rychle nahradit a je faktem, že
takto narušené vztahy a spolupráce se
velmi těžko napravují
- druhý problém je pak finanční; stručně
lze konstatovat, že vpředu popsaný
rozsah dobré práce byl v mnoha
případech realizován bez patřičné
hospodárnosti a Obec se postupně
dostala do složité finanční situace. I
přes prodej „Motorestu“ s tržbou 3,0
mil. Kč činil celkový dluh ke konci
roku 2009 částku cca 8,0 mil. Kč,
především prodejem parcel „K
Myslivně“ a tržbou za 2 272 m3 dřeva
z mýtní těžby se na konci volebního
období snížil na 5,0 mil. Kč.
informace
jsou
Objektivnější
rozvedeny dále u jednotlivě popsaných
oblastí činnosti Obce.
Činnost v Obci od ustavujícího
zasedání a úkoly pro nejbližší období
uvádíme v členění podle nejdůležitějších
oblastí působení Obce :
Rozpočet na rok 2011 byl přijat jako
vyrovnaný s rozsahem příjmů a výdajů 7,8
mil. Kč, plánujeme snížení dluhu o 800 tis.
Kč, jsou pokryty nejdůležitější kapitoly.
Nový územní plán – práce na něm
započaty již v roce 2007, veřejné
projednání návrhu proběhlo 5.1.2011.
Návrh
byl
poplatný
očekáváním
ekonomického rozvoje z let 2007 – 2008,
nereálné záměry bylo nutné zásadním
způsobem přehodnotit a vypracovat nový
návrh,
který
byl
odsouhlasen
v
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za projekt pro další řízení (ne prováděcí
projekt) zaplatila Obec 525 tis. Kč.
Smlouvu s MANE Holding uzavřel bývalý
starosta bez toho, že by Obec byla
investorem na prakticky neuskutečnitelný
záměr s rozpočtem 211 mil. Kč.
ZTV „K Myslivně“ – s prodejem 3 parcel
přijala Obec ke kupujícím závazek na
vybudování kanalizace a vodovodu do 30.
9. 2010 s nákladem cca 930 tis. Kč,
komunikace by se budovala později. Na
počátku roku 2011 jsme tento záměr
přehodnotili a se souhlasem pana Czernína
realizujeme přeložení kanalizace a
vodovodu tak, aby bylo zpřístupněno
celkem 10 stavebních parcel. V současné
době je změněný projekt podán na stavební
úřad v Lišově, předpoklad realizace 2 – 3
vícenáklady
tohoto
řešení
měsíce,
s mírným „profitem“ pokryjí poplatky za
zhodnocení nových parcel. Žádost o
„grant“ ve výši 510 tis. Kč nám Jihočeský
kraj zamítl s odůvodněním problémů
v Obci při minulých akcích rekonstrukce
kanalizace
Místní poplatky, vodné, stočné – dle
novely Zákona vydala Obec novou
vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích,
Zastupitelstvo na základě hodnocení
nákladů řešilo sazby vodného a stočného
pro rok 2011. Mimo rozšíření místního
poplatku na poplatníky, kteří poskytují
přechodné ubytování, zůstaly další
poplatky i sazba za pitnou vodu na úrovni
roku 2010; jak bylo avizováno,
přehodnotili
jsme
náklady
na
odkanalizování vody a byla zvýšena sazba
ze 2,- Kč v minulém roce na 5,- Kč za 1
m3 v roce 2011. K tomu je třeba doplnit,
že se jedná o poplatek pouze za množství
vody, které projde přes vodoměr či je
stanoveno paušálem spotřeby pitné vody.
Zastupitelstvo spolu s tím řešilo vybírání
poplatků za zhodnocení stavebních
pozemků; vyhláška účinná od 1.8.2008
byla přijata správně ve smyslu zákona,
avšak Obecní úřad při její aplikaci
nepostupoval správně a v účetnictví Obce
zůstalo nedořešeno celkem 432 tis. Kč za
tyto poplatky. Na základě rozhodnutí

zázemí, rovněž základní poslání –
vzdělávání a výchovu dětí plní dobře.
Značné
problémy,
především
pak
v hospodaření a řízení trvají prakticky od
konce I. čtvrtletí 2010. Vedení i orgány
Obce v řízení a kontrole školy zásadním
způsobem selhaly, nejenže připustily
nehospodárné
nakládání
s prostředky
Obce, ale podpořily propuštění účetní
školy, bývalý starosta bez Zastupitelstva
schvaloval ředitelce jmenované za Mgr.
Sedláčkovou nepřiměřené mimořádné
odměny, po jednání
21.4.2010, kde
Zastupitelstvo vágním způsobem projevilo
zájem o pokračování Mgr. Tukové v práci
ředitelky školy, ji na počátku května
jmenoval do funkce na dobu neurčitou bez
zákonných podkladů. Ekonomickou a
personální situaci jsme řešili prakticky od
30. 6. 2010, v rozpočtu školy v roce 2010
Zastupitelstvo
schválilo
pokrytí
překročení, personální opatření jsou v tuto
chvíli dořešena, od 1.7.2011 se ujímá
svých povinností řádně jmenovaná
ředitelka Mgr. Sedláčková, místo po Mgr.
Tukové, která 30.6.2011 končí, nebude
obsazováno. V tuto chvíli zbývá dořešit
nedodržení rozpočtové kázně v ZŠ a MŠ
vůči prostředkům z Krajského úřadu a
vytvořit co nejlepší podmínky pro
fungování školy v příštím školním roce
včetně připravované investiční akce
zateplení pláště budovy ZŠ a MŠ
s výměnou zdroje vytápění (viz dále)
Záměr „Dům klidného stáří“, fara –
nově zvolené Zastupitelsvo se přihlásilo ke
koupi fary včetně přilehlých pozemků a
dále drží záměr vybudovat zde dům pro
seniory. Provedli jsme v územním plánu
změnu pro možné alternativní řešení
výstavby malometrážních bytů, byla
provedena demolice a úprava terénu,
jednáme dále s možnými investory. Obec
v tomto případě nechce a nemůže být
investor ani provozovatel, dále jednáme, i
když v současné době úsporných opatření a
škrtů je naděje minimální. V tomto
kontextu
stojí
před
námi
řešení
na
projektovou
vynaložených prostředků
přípravu a související náklady, když pouze
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VARIO s příslušenstvím Obec zaplatila
1 392 tis. Kč, z toho zametač je prakticky
nepoužitý, provoz štěpkovače (hodnota
393 tis. Kč), který musí být poháněn
traktorem s obsluhou v počtu min. 2 lidí je
tak náročný, že tuto investici si
ekonomicky nedovolí ani např. středně
velké lesnické firmy, měřiče rychlosti stály
206 tis. Kč, náklady na provoz malého
rypadla jen v roce 2007 na drobné práce
v Obci (pouze přes časové hodiny) dosáhly
357 tis. Kč a samozřejmě další. Nechceme
skutečně dále tyto záležitosti rozebírat,
Obec je vybavena, prostředky zaplaceny a
slouží, uvedli jsme tyto údaje jen pro
doplnění informací občanům o dění
v Obci.
Úkoly pro nejbližší období – základním
zůstává další zlepšování práce a spolupráce
všech složek v Obci, od Zastupitelstva přes
Obecní úřad, veškeré složky společenské či
jiné až po jednotlivé občany, jejich aktivní
zapojení do dění v Obci a objektivní
informovanost.
Dalším úkolem je postupné snižování
dluhů při zabezpečení všech i rozvojových
potřeb; stručně rekapitulujme nejbližší
dobu :
- dokončit a schválit nový územní plán
pro další rozvoj Obce
- provoz ZŠ a MŠ je personálně i
provozně zajištěn, do 19. 8. 2011
předložíme na SFŽP žádost o dotaci na
zateplení a změnu zdroje vytápění –
projekt v řádu 3,0 mil. Kč
- dokončit
ZTV
„K
Myslivně“,
zhodnocení 10 parcel, hodnota díla cca
1,0 mil. Kč, termín září 2011
- přes vzniklé složitosti připravit
majetkově i projekčně „protipovodňové
opatření I“ do začátku září 2011,
abychom byli připraven při vyhlášení
výzvy, a to ČR či kraje
- připravit na výzvu MAS v srpnu 2011
žádost o dotaci na opravu komunikací,
předpoklad je „Nad Rybníkem“ a „K
Myslivně“, příspěvek od MAS
kalkulujeme ve výši 550 tis. Kč
- areál bývalé fary je připraven;
intenzivně dále hledat vhodného

Zastupitelstva ze dne 20. 6. 2011 bude tato
záležitost vyřešena a vyrovnána, od
1.7.2011 pak platí Vyhláška č.2/2011 a
vybírání
poplatků
za
zhodnocení
stavebních pozemků bude striktně v duchu
zákona.
Les – o významný majetek Obce – obecní
les – nebylo pečováno s péčí řádného
hospodáře; jak je výše uvedeno, byla
provedena mýtní těžba na 6,11 ha plochy a
z navazujících opatření provedena pouze
meliorace části těchto ploch. V lese nebylo
mimo nahodilé a této mýtní těžby
prakticky provedeno za minulé období nic,
holiny z let 2006 a 2007 byly zarostlé
dvoumetrovým ostružiním, křovinami a
buření, holiny z těžby 2009/2010 bez
vyklizení klestu apod. Zatím s využitím
vlastních zaměstnanců, hasičů, sportovců a
občanů - samovýrobců postupně holiny
připravujeme pro jejich zalesnění na jaře
2012, samovýrobou řešíme jednotlivý
výběr a pořádek v lese.
Ostatní – nechceme se již vracet do
minulého období, důležité je soustředit se
na práci a spolupráci pro teď a další
období; přesto cítíme potřebu doplnit ještě
některé informace (snad již naposled) pro
objektivní informovanost občanů. Ve
„Zpravodajích“
v minulém
funkčním
období je osobně starostou Obce
prezentováno vše, co se vykonalo a
podařilo; je to dobře, občané měli a mají
informace o dění v Obci. Pravdou je, že dle
těchto informací nebyly v Obci žádné
problémy, žádné dluhy, vše se podařilo,
škola je bezchybná, prostředky byly
vynakládány správně a hospodárně,
zakázky s dotacemi, kde Obec financovala
někdy až 40 % celkové ceny, nebyly nijak
předraženy, odměny zprostředkovatelským
a poradenským firmám zasloužené a
přiměřené atd. Dlužno pak doplnit, že
v minulém volebním období selhala
zásadním způsobem kontrolní funkce
Zastupitelstva a jeho orgánů, především
kontrolního a finančního výboru.
Jen na dokreslení použití finančních
prostředků – bez zásadních investičních
akcí – je třeba uvést, že za traktůrek
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úkolů, předat vysvědčení a pak už HURÁ,
PRÁZDNINY!!!!

investora na výstavbu domu pro
seniory s podmínkou, že pojistíme
smluvně záměr, podmínky a nebudeme
investovat „ani korunu“
připravit další investiční akce, a to
zejména opravu komunikací (Nová,
Skalická a další), další ZTV v částech
Obce, kde bude realizována výstavba
dle nového územního plánu
připravit se na postupné řešení oprav
vodovodního řadu, jednat s ČEVAK o
podmínkách fungování smlouvy na
další období, v horizontu 2014 se
připravit na řešení ČOV
připravit a zajistit financování pro
opravu bytovky u hřbitova
dle finančních možností řešit potřebné
opravy, údržbu a pořádek v Obci

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ
PROSLUNĚNÉ LÉTO PLNÉ KOUPÁNÍ,
ODPOČINKU A ZÁŽITKŮ Z CEST!
zaměstnanci školy


ŠD v době hlavních prázdnin není
v provozu.
Provoz MŠ Štěpánovice a MŠ Zvíkov
v době letních prázdnin:
1.7. 18.7. 22.8. 29.8. -

Zpracoval: Ing. Václav Kopačka, starosta
obce, po projednání v Zastupitelstvu

15.7.
19.8.
31.8.
31.8.

provoz v MŠ Štěpánovice
obě MŠ uzavřeny
provoz v MŠ Zvíkov
provoz v MŠ Štěpánovice

Kapacita obou školek pro školní rok
2011/2012 je zcela naplněna.
Zapsaných dětí v MŠ Zvíkov je 25,
v MŠ Štěpánovice 38.

Oblast kulturního, sportovního a
společenského života v Obci
ponecháváme vědomě na dalších
příspěvcích jednotlivých aktivních
„složek a spolků“


V Í T Á N Í O B Č Á N K Ů …..

A U Ž J E T O T A D Y…..

dne
13.3.2011
proběhlo
V neděli
v sokolovně ve Štěpánovicích slavnostní
přivítání
novorozených
občánků
narozených v r. 2010 do řad občanů naší
obce.
Prostřednictvím svých rodičů si svůj dárek
( 1.000,- Kč od OÚ Štěpánovice a 300,Kč od Komerční banky) přišlo vyzvednout
13 ze 14 vítaných občánků.

Poslední červnový víkend školní
zahrada ožila stanujícími dětmi. Je to již
tradiční a oblíbené rozloučení žáků páté
třídy s učiteli, spolužáky a hlavně se
společně prožitými roky ve štěpánovické
škole. Pro nás ostatní, kteří jsme se
jsou
stříšky
stanování
neúčastnili,
plátěných obydlí neklamným znamením
blížících se prázdnin.
Letos se loučíme se sedmi dětmi, které
přechází do ZŠ Lišov, ZŠ Třeboň a
Gymnázia Třeboň, abychom v září mohli
přivítat devět prvňáčků, na které se všichni
už moc těšíme. Celkem bude školu
navštěvovat 42 dětí.
Ještě rozdat nové učebnice, užít si
vycházku do přírody spojenou s plněním

Jedná se o děti :
Zelinger Stanislav
Lomský David
Mikešová Darina
Číhalová Vendula
Panský Michal
Mračková Nela
Morojanu Michael
Kindl Antonín Jindřich
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Titanic Štěpánovice proti bývalým
hráčkám pozemního hokeje Meteoru České
Budějovice nebo fotbalistkám FC Šumava
Frymburk. Od 16.00 hod přátelské utkání
bývalých hráčů TJ Sokola Štěpánovice
proti
současným.
Vstup
zdarma,
občerstvení zajištěno,
Neděle 14.8.2011 – SDH tradičně pořádá
od 13.00 hodin „ Den otevřených dveří „
s ukázkou techniky a jejího použití.
Srdečně zveme všechny děti, spoluobčany
i návštěvníky obce.
Tento den také budou hrát BABOUCI v
menším obsazení - v místním hostinci
"Paříž" od 13.00 hod.

Karták Václav
Fiktus Antonín
Hájek Vratislav
Muchnová Sára
Řáhová Linda
Štočková Markéta

J U B I L A N T I O B C E …..
V roce 2011 se dožívají pěkných
75 let
pani Tisoňová Terezie
pani Holá Anežka
pani Urbanová Miluška
pan Jaroš Karel
---------------------------------------------------80 let
pan Borovka Bohumil
---------------------------------------------------85 let
pani Kándlová Zdeňka
pan Kubata Jan
pani Hájková Terezie
pani Bambulová Vlasta
----------------------------------------------------

Vážení přátelé,
HC Štěpánovice si Vás
dovoluje pozvat na první
Letní pouťový ples, dne
13.8.2011 v naší sokolovně. K tanci a
k poslechu nám bude hrát taneční orchestr
Variant, který mnozí znáte z účinkování na
oblíbených truhlářských plesech. Abychom
udělali
maximum
pro
spokojenost
pozvali
jsme
také
přítomných,
profesionální catering. Můžeme slíbit
míchané letní nápoje, kvalitní budějovický
Budvar nebo grilované maso, které se bude
připravovat přímo před vstupem do
sokolovny.
Celý večer se ponese v příjemném duchu
tance, poslechu, soutěží, předtančení,
dražby ve prospěch místní školy, ale
hlavně dojde k vylosování dobrovolníka a
jím posléze majitele osobního automobilu
značky VOLVO. Klíče od vozu s velkým
technickým průkazem dostane výherce
přímo v sále. HC Štěpánovice se zaručuje,
že členové klubu a ani jejich manželky
nebudou v losovacím osudí. Společenský
oděv je na této letní plesové akci nutností.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme
hodně zdraví.

S P O R T O V N Í A K C E …..
Sobota 23.7.2011 – 5. ročník fotbalového
utkání SRŠÁN CUP za účasti mužstev ze
severní Moravy, okresu Jindřichův Hradec
a České Budějovice.
Čtvrtek 30.6. 2011 – losování soutěží OFS
České Budějovice. V případě 14 mužstev
bude sezóna zahájena 21.8.2011. Při počtu
12 mužstev až 28.8.2011.

Příjemnou zábavu Vám přeje HC
Štěpánovice

ŠTĚPÁNOVICKÁ POUŤ
…..

Předprodej a rezervace vstupenek
v místenkové hodnotě 200,- Kč začne od
8.7.2011 na telefonním čísle 604 232 700.

Sobota 13.8.2011 – pouťové odpoledne.
Cca od 14.00 hodin utkání senior clubu
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