
Zápis 2018/1 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne:24.1.2018 od 18:00

Přítomni: Karel Brůček - starosta, Jiří Kufa – místostarosta, Radomil Knápek, Jan Stejskal, 
Jana Šoborová, Petr Prokeš, 

Omluveni: Jaroslav Kocna

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta  zahájil  zasedání  v 18:00,  konstatoval,  že  je  přítomno 6  zastupitelů,  určil  zapisovatele  a 

ověřovatele zápisu. 

Určení zapisovatele: Lenka Mikešová
Určení ověřovatelů zápisu: Radomil Knápek, Petr Prokeš

I. Program zasedání
Starosta přečetl navržený program zasedání a požádal zastupitele o hlasování.

Program zasedání:
1. Výpočet stočné za rok 2017
2. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu
3. Stanovení stočného na rok 2018
4. Vyhláška o poplatku za komunální odpad
5. Dar samostatně žijícím důchodcům
6. Výsledek inventarizace
7. Střednědobý výhled rozpočtu
8. Různé informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

II. Výpočet stočného za rok 2017
Kalkulace skutečných nákladů za rok 2017 je uvedena v příloze č.2 zápisu.

Návrh usnesení: Zastupitelé potvrzují kalkulaci skutečných nákladů na provoz ČOV za rok 2017 ve výši  
87,35 Kč/m3a schvalují stanovenou cenu stočného na 87,40 Kč/m3.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

III.   Dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění ,využívání a odstraňování komunálního   
odpadu

TS Příbram předložili novou cenou kalkulaci, kdy dochází ke zvýšení ceny za uložení na skládku. 

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  uzavření  dodatku  ke  smlouvě  o  zabezpečení  sběru,  přepravy,  
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s Technickými službami města  
Příbram p.o.. Zastupitelé ukládají starostovi provést v souvislost s uzavřenou smlouvou  
změnu  závazných  parametrů  (poměr  výdajů  a  příjmů)  rozpočtu  s  nejbližším  
rozpočtovým opatřením.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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IV. Stanovení stočného na rok 2018
Kalkulace nákladů na rok 2018 je uvedena v příloze č.2 zápisu. Ceny pro občany a chalupáře zůstávají 

stejné tzn. 70 Kč/osobu a měsíc, resp. 1 680,-/nemovitost. Tato částka pokrývá náklady na provoz ČOV, ale již  
nepokrývá fond obnovy. Podle směrných čísel  je  stanovena spotřeba na jednoho obyvatele 35m 3  /rok. Z 
uvedeného vyplývá, že pokud by stočné mělo pokrývat veškeré náklady včetně fondu oprav, muselo by být  
ve výši 180,- Kč/osobu (35*61,60/12= 179,66Kč/osobu/měsíc). Obec tedy „doplácí“ na každého obyvatele  
110,- Kč/měsíc.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují kalkulaci nákladů na provoz ČOV na rok 2018 ve výši 61,59 Kč/m3

a stanovují cenu stočného pro frmy s odečtem spotřebované vody na 61,60 Kč/m3. Ceny 
pro občany a chalupáře zůstávají ve výši roku 2015  stanovené smlouvou, která byla  
schválena zastupitelstvem obce Sádek dne 28.1.2015. Splatnost částky je možné rozdělit  
na dva termíny; do 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

V. Vyhláška o poplatku za komunální odpad.
Na základě zvýšení ceny za uložení na skládku je nutné provést i zvýšení ceny za svoz komunálního 

odpadu. Obec Sádek nezvyšovala poplatky od roku 2013, protože se vždy dařilo nárůst nákladů kompenzovat 
příjmem za tříděný odpad. Za rok 2017 činil doplatek obce za svoz odpadu 3 376,- Kč. I po navýšení ceny  
doplatí obec podle předpokládaných oprávněných nákladů cca 14 000,- Kč. Zároveň došlo ke změně zákona  
185/2011 Sb. Zákon o odpadech v platném znění. Obec Sádek doposud využívala při stanovení ceny směrem 
k občanům „smluvní systém“. Od změny zákona je sice tento systém možné používat, ale bylo by nutné s 
každým majitelem nemovitost uzavírat smlouvu. Již nepostačuje ustanovení občanského zákoníku kdy je  
„smlouva uzavřena zaplacením“. Protože by došlo k dalšímu nárůstu administratvy, rozhodli se zastupitelé  
stanovit poplatky vyhláškou.

Aby  bylo  občanům  částečně  „kompenzováno“  navýšení  ceny,  budou  moci  majitelé  nemovitostí 
využívat sběrný dvůr TS Příbram. Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr byl vybudován z dotace, kterou obdrželo 
město Příbram, bylo  dohodnuto řízené odkládání  odpadu.  Majitel  nemovitost bude moci  odložit  odpad  
pouze  na  základě  potvrzení,  které  obdrží  na  Obecním  Úřadu  Sádek.  Zároveň  se  bude  sledovat  váha  
odloženého odpadu a každý majitel nemovitost bude mít k dispozici „roční limit“. Kontejner na objemný  
odpad bude obec Sádek nadále jednou ročně objednávat. Tuto službu budou moci občané využívat od dubna 
2018.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

VI. Dar samostatně žijícím důchodcům
Jak bylo řečeno, dochází ke změně ve způsobu stanovení úhrady za odpad. Zmiňovaný zákon však 

neumožňuje  žádné  úlevy  od poplatkové  povinnost.  Aby bylo  možné  „zachovat  zvýhodněnou cenu“ pro 
důchodce rozhodli se zastupitelé poskytnout každému samostatně žijícímu důchodci dar ve výši 700,- Kč.  
Využití daru i zvolená výše poplatku je čistě na uvážení každého důchodce.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují poskytnut daru ve výši 700,- Kč každému samostatně žijícímu 
občanu obce, který pobírá starobní důchod.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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VII. Výsledek inventarizace majetku obce
Předseda inventarizační komise, zastupitel Jan Stejskal,  seznámil zastupitele s výsledkem inventur 

včetně zařazení (pořízení) a vyřazení majetku.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují výsledek inventarizace majetku za rok 2017.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

VIII.   Střednědobý výhled rozpočtu  
Střednědobý výhled rozpočtu zpracoval starosta obce na základě schváleného Plánu akcí/projektů.  

Oznámení  o  zveřejnění  návrhu  střednědobého  výhledu  rozpočtu  bylo  zveřejněno  na  úřední  desce  i  
způsobem umožňující dálkový přístup od 8.1.2018 do 24.1.2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu je 
od 8.1. 2018 zveřejněn na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

IX. Různé informace
a) Rozpočtové opatření  

Starosta  seznámil  zastupitele  se  závěrečným  rozpočtovým  opatřením,  které  schválil  na  základě 
usnesení č.3 ze dne 20.12.2017. 

b) Seznam občanů s výročím a samostatně žijících důchodců  
Předsedkyně kulturně sociálního výboru předložila  seznam občanů obce Sádek, kteří  budou mít  
v roce 2018 životní výročí a samostatně žijících důchodců.

c) Vylévání tuku do kanalizace  
Místostarosta znovu upozornil  na problém při  vylévání oleje do kanalizace. Tuk se vysráží  na 
konci kanalizace a minulý týden bylo nutné volat tlakový vůz, protože došlo k úplném ucpání  
potrubí do ČOV.

d) Dotazy občanů  
Dotaz:Jakým způsobem bude vyplácen dar samostatně žijícím důchodcům.
Odpověď: S každým důchodcem bude uzavřena smlouva o poskytnutí daru.

Návrh: Zda by bylo možné přidat ještě jeden kontejner na plasty a doplnit „zarážku“ aby kontejnery  
nebyly až u ohrazení a bylo je možné lépe otevřít.
Odpověď: Ano ale musíme se zamyslet jak přeorganizovat kontejnery, problémem je že mnoho lidí  
plastové lahve nezmačká.

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.
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Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé potvrzují  kalkulaci skutečných nákladů na provoz ČOV za rok 2017 ve výši 87,35  

Kč/m3a schvalují stanovenou cenu stočného na 87,40 Kč/m3.
3. Zastupitelé  schvalují  uzavření  dodatku  ke  smlouvě  o  zabezpečení  sběru,  přepravy,  třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů s Technickými službami města Příbrami p.o..
4. Zastupitelé  schvalují  kalkulaci  nákladů  na  provoz  ČOV  na  rok  2018  ve  výši  61,59  Kč/m3

a stanovují cenu stočného pro frmy s odečtem spotřebované vody na 61,60 Kč/m3. Ceny pro  
občany a chalupáře zůstávají ve výši roku 2015 a stanovené smlouvou, která byla schválena  
zastupitelstvem obce Sádek dne 28.1.2015. Splatnost částky je možné rozdělit na dva termíny;  
do 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

5. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad.
6. Zastupitelé  schvalují  poskytnut daru ve  výši  700,-  Kč  každému samostatně  žijícímu občanu  

obce, který pobírá starobní důchod.
7. Zastupitelé schvalují výsledek inventarizace majetku za rok 2017.
8. Zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.

Informace, o kterých se nehlasovalo, berou zastupitelé na vědomí.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listna zastupitelů
2) Kalkulace stočného
3) Návrh vyhlášky o poplatku za komunální odpad
4) Rozpočtový výhled
5) Rozpočtové opatření
6) Seznam občanů s výročím a samostatně žijících důchodců

Zápis byl vyhotoven dne: 31.1.2018

Zapisovatel:   ………………………………………………

Ověřovatelé:  ……………………………………………… ………………………………………………

Místostarosta: ……………………………………………… Starosta: …………………………………………….. 
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