
Zápis 2018/6 ze sedání Zastupitelstva obce Sádek
konaného dne: 28.12.2018 od 19:00

Přítomni: Karel Brůček - starosta, Jiří Kufa – místostarosta, Jan Stejskal, Radomil Knápek, Petr Prokeš
Lenka Poloncová, Jaroslav Kocna

Omluven: 

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta zahájil zasedání v 19:00. Přítomno bylo 7 zastupitelů.

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

Starosta přednesl program zasedání a požádal zastupitele o hlasování.

Program zasedání:
1. Rozpočet na rok 2019
2. Pravomoc k rozpočtovým opatřením
3. Plán akcí / projektů
4. Dodatek ke smlouvě o svozu odpadu na rok 2019
5. Smlouva o dodávce bioodpadu
6. Závěrečné rozpočtové opatření
7. Ostatní informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

I. Rozpočet na rok 2019
Návrh  rozpočtu  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  a  internetových  stránkách  obce.  Zároveň  bylo  

oznámeno zveřejnění rozpočtu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 17. 12.2018.  
Rozpočet  na  rok  2019  je  plánován  jako  schodkový  z  důvodu  plánované  modernizace  ČOV.  Na  tuto  
modernizaci  zažádala  obec  o  udělení  dotace  u  Ministerstva  zemědělství  (MZe),  s  možností  dalšího  
dofinancování z fondů Středočeského kraje. Požadovaná dotace již prošla druhým kolem hodnocení a byla  
zařazena do plánu  financování.  Do  konce  dubna MZe požaduje  dodat  další  dokumentaci  (dokumentace  
výběrového  řízení,  plán  financování  obnovy  atd.)  I  při  získání  dotace  je  však  nutné  počítat  s  časovou 
prodlevou mezi náklady a následným proplacením dotace (při poslední akci byla dotace zaslána obci až za cca 
1½ roku. Schodek rozpočtu je plně kryt z úspory minulých let. Po přiznání dotace bude přebytek rozpočtu  
použit na další akce a projekty. Oproti zveřejněnému návrhu je doplněna ještě částka 164 802,- Kč na veřejné 
osvětlení (VO) Etapa 2. VO je hotové, ale revize byla zaslána až těsně před Vánocemi. Faktura za VO tedy  
bude zaplacena až v roce 2019, dotace ze Středočeského kraje již byla na účet obce zaslána.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  rozpočet  na  rok  2019  jako  schodkový,  v  paragrafovém  znění.  
Závaznými parametry stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu. Schodek rozpočtu je plně  
kryt úsporou z minulých let.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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II. Pravomoc k rozpočtovým opatřením

Návrh usnesení: Zastupitelé  stanovují,  podle  §102,  odst.  2  písm. a) a §99,  odst.  2  zákona 128/2000,  
pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření.
Starosta provede rozpočtové opatření vždy, kdy je třeba provést změnu rozpočtu podle  
§16, zákona 250/2000. Sb. Bez omezení provádí starosta změny rozpočtu když:
 nedojde ke změně závazných parametrů (nedochází k rozpočtovému opatření

pouze ke změně rozpisu rozpočtu)
 dochází k navýšení příjmů
 změna výdajů je vázána na změnu příjmů
 z důvodu změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
 z důvodu vzniku nové smlouvy, objednávky, pohledávky nebo závazku schválené

zastupiteli
 při živelné pohromě nebo havárii ohrožující životy nebo majetek
 při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím

V ostatních případech je oprávněn starosta provést rozpočtové opatření do částky 360 000,- Kč na každém  
jednotlivém paragrafu v rámci jednoho rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření se dává zastupitelům  
na vědomí zveřejněním podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb.
Zastupitelé  ukládají  starostovi  provést  revizi  Směrnice  k určení  pravomocí  k rozpočtovým opatřením s  
platností od 1.1.2019.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

III.   Plán akcí/projektů  
Starosta  seznámil  přítomné  s  plánem  projektů  –  soupisem  významných  projektů/akcí,  kde  jsou 

uvedeny akce dražší jak 50 000,- Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují Plánované významné akce/projekty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

IV.   Dodatek ke smlouvě o svozu odpadu  
Na rok 2019 navyšují Technické služby města Příbram cenu za svoz odpadů o cca 5 000,- Kč/rok. 

Navýšení nebude mít vliv na cenu za svoz odpadu, který je stanoven vyhláškou a ten zůstane ve stávající výši.  
Náklady na svoz odpadu v roce 2018 činily 188 389,- Kč, příjmy, včetně příjmů z tříděného odpadu 187 443,- 
Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  cenovou nabídku  na  svoz  odpadu  a  ukládají  starostovi  uzavřít  
dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních  odpadů  s  firmou  Technické  služby  města  Příbrami,  příspěvková  
organizace.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

V.   Smlouva o dodávce bioodpadu  
Firma Farma Koldín s.r.o.  vybudovala v Drahlíně kompostárnu.  Bioodpad budou stále vyvážet TS  

Příbram (stále zapůjčují  kontejner na bioodpad zdarma),  ale místo ukládání na kompostárnu Bytíz, bude  
bioodpad odvážen do Drahlína. Odběr bioodpadu je zdarma (na rozdíl  od současného kompostování, kdy 
někdy bylo nutné uhradit částku např. za rozdrcení větví).
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Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy o dodávce  bioodpadu s  firmou Farma Koldín  
s.r.o., se sídlem č.p. 291, 569 67 Osík, IČO 038 79 798.

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

VI.   Závěrečné rozpočtové opatření  

Návrh usnesení:
Zastupitelé pověřují starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření za rok 2018. 

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

VII. Ostatní informace
a) Zpráva finančního výboru  

Zprávu finančního výboru předložil zastupitelům předseda finančního výboru Jan Stejskal
b) Dílčí kontrola hospodaření  

Kontrola dílčího hospodaření za rok 2018 proběhla bez závad.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení: 
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé  schvalují  rozpočet  na  rok  2019  jako  schodkový,  v  paragrafovém  znění.  Závaznými  

parametry stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu. Schodek rozpočtu je plně kryt úsporou z minulých  
let.

3. Zastupitelé  stanovují,  podle  §102,  odst.  2  písm.  a)  a  §99,  odst.  2  zákona  128/2000,  pravomoc  
starosty k provádění rozpočtových opatření takto.
Starosta provede rozpočtové opatření vždy, kdy je třeba provést změnu rozpočtu podle §16, zákona  
250/2000. Sb. Bez omezení provádí starosta změny rozpočtu když:
◦ nedojde ke změně závazných parametrů (nedochází k rozpočtovému opatření pouze ke změně  

rozpisu rozpočtu)
◦ dochází k navýšení příjmů
◦ změna výdajů je vázána na změnu příjmů
◦ z důvodu změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
◦ z důvodu vzniku nové smlouvy, objednávky, pohledávky nebo závazku schválené zastupiteli
◦ při živelné pohromě nebo havárii ohrožující životy nebo majetek
◦ při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím
V ostatních případech je oprávněn starosta provést rozpočtové opatření do částky 360 000,- Kč na  
každém jednotlivém paragrafu v rámci jednoho rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření se dává  
zastupitelům na vědomí zveřejněním podle §16, odst. 5, zákona 250/2000 Sb.
Zastupitelé ukládají starostovi provést revizi Směrnice k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením  
s platností od 1.1.2019.

4. Zastupitelé schvalují Plánované významné akce/projekty.
5. Zastupitelé  schvalují  cenovou  nabídku  na  svoz  odpadu  a  ukládají  starostovi  uzavřít  dodatek  ke  

smlouvě o zabezpečení  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních odpadů s  
firmou Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace.

6. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o dodávce bioodpadu s firmou Farma Koldín s.r.o., se sídlem  
č.p. 291, 569 67 Osík, IČO 038 79 798

7. Zastupitelé pověřují starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření za rok 2018.

Informace, o kterých se nehlasovalo, berou zastupitelé na vědomí.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Návrh rozpočtu na rok 2019 (kopie)
3) Plán významných akcí/projektů
4) Cenová nabídka na svoz odpadu
5) Návrh smlouvy o dodávce bioodpadu
6) Zpráva finančního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 2.1.2019

Zapisovatel: ………………………………………………

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

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