
Zápis 2019/3 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 19.6.2019 od 19:00

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

Omluveni: Jan Stejskal

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta zahájil zasedání v 19:00, konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, určil zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

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

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

Program zasedání:
1. Závěrečný účet za rok 2018
2. Účetní závěrka za rok 2018
3. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene
4. Zřizovací listina JSDH – aktualizace
5. Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce - aktualizace
6. Obecně závazná vyhláška - Vyhláška o zabezpečení požární ochrany při akcích
7. Přijetí dotace na intenzifikaci ČOV a úprava rozpočtu
8. Různé

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

I.   Závěrečný účet za rok 2018  
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Sádek za rok 2018 (č.j. SA2019/205).  

Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání byl zveřejněn na úřední desce od 3.6.2019. Při závěrečném 
přezkoumání  hospodaření  nebyly  krajskou  kontrolou  zjištěny  chyby  a  nedostatky.  Dále  byly  předloženy  
jednotlivé  přílohy  (inventurní  zpráva,  finanční  výkazy,  zpráva  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření,  
závěrečný účet obce). 
Starosta informoval, že je nutné schválit závěrečný účet, a to s výhradou nebo bez výhrady, a dále účetní  
závěrku obce Sádek. V případě, že má někdo ze zastupitelů připomínky ke schválení, je nutné je předložit 
písemně, protože vyjádření zastupitelů jsou součástí zprávy odesílané na krajský úřad.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  a  uzavírají  závěrečný  účet  obce  Sádek  včetně  zprávy  o  
přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrady.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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II. Účetní závěrka obce Sádek za rok   2018  

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují,  na základě předložených podkladů, účetní závěrku obce Sádek za  
rok  2018  sestavenou  ke  dni  31.12.2018  a  konstatují,  že  schvalovaná  účetní  závěrka  
poskytuje v obsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a  
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci obce Sádek.

Výsledek hlasování: Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

III.   Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene  
ČEZ  požádal  obec  Sádek  o  souhlas  s  provedením  stavby  –  uložení  kabelu.  Obec  Sádek  vydala 

připomínky k dokumentaci (silnější kabel, zokruhování, úprava výkopu, úpravy vjezdů k nemovitostem) ČEZ 
tyto  připomínky  akceptoval  a  zaslal  upravené  výkresy  SA2019/218 a  návrh  smlouvy  č.j.  SA2019/220. 
Oznámení o záměru bylo zveřejněno 4.6.2019.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  smlouvu  č.j.  SA2019/220  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  
břemene a dohodu a umístění stavby č. IV-12-6024126/1 - SÁDEK, KNN PRO P.Č. 135/1.  
podle výkresů č.j. SA2019/218.

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

IV.   Zřizovací listina JSDH – aktualizace  
Jak starosta informoval na minulém zasedání, proběhla aktualizace základních dokumentů z požární 

bezpečnosti obce Sádek. Níže uvedené dokumenty předkládá ke schválení zastupitelům.

Návrh usnesení: Zastupitelé rozhodují o zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sádek.

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

V.   Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce  

Návrh usnesení: Zastupitelé vydávají formou obecně závazné vyhlášky Požární řád obce.

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

VI.   Obecně závazná vyhláška - Vyhláška o zabezpečení požární ochrany při akcích  

Návrh usnesení: Zastupitelé  vydávají  obecně  závaznou  vyhlášku  o  zabezpečení  požární  ochrany  při  
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

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

VII.   Přijetí dotace na intenzifikaci ČOV a úprava rozpočtu  
Obec Sádek obdržela 5.6.2019 informaci z Ministerstva zemědělství (MZe) o přidělení dotace na 

intenzifikaci ČOV. Dotace je poskytnuta v maximální výši 70% celkových uznatelných nákladů 5, 781 mil. Kč to 
je 4,047 mil. Kč. MZe bohužel nemá pro rok 2019 dostatečné prostředky a obci byla přidělena částka 3 mil. 
Kč. MZe jedná o navýšení prostředků již v letošním roce. V roce 2020 požádá obec o poskytnutí dotace ze 
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Středočeského kraje ve výši min 10% (dofinancování do výše 80% , nebylo možné žádat letos – podmínkou je 
rozhodnutí o přidělení dotace z MZe)

Návrh usnesení: Zastupitelé  berou  na  vědomí  rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  č.j.  SA2019/226  na  
intenzifikaci  ČOV  a  ukládají  starostovi  provést  rozpočtové  opatření  v  souvislosti  s  
příjmem dotace následovně:
a) navýšením příjmů o částku dotace
b) přesun prostředků ve výši 210 tis. Kč - jako odměnu firmy podle smlouvy o získání  
dotace
b) snížení schodku rozpočtu – úpravu financování na částku 3 000 000,- Kč
d)  zbývající  částku  v  rozpočtu  přesunout  na  další  neuznatelné  náklady  spojené  s  
výstavbou  ČOV  a  všeobecnou  veřejnou  správu  pro  postupnou  realizaci  schválených  
projektů

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

VIII. Různé informace
a) Rozbor vody ve studánce  

Místostarosta nechal provést rozbor vody ve studánce. Jako každý rok je voda v naprostém pořádku.
b) BIO odpad  

Starosta sdělil přítomným občanům, že fa Agor bude kamerovým systémem snímat nově vzniklé 
parkoviště a současně s tím i kontejner na bio odpad.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé schvalují a uzavírají závěrečný účet obce Sádek včetně zprávy o přezkoumání hospodaření  

za rok 2018 bez výhrady.
3. Zastupitelé  schvalují,  na základě předložených podkladů,  účetní  závěrku obce  Sádek za  rok  2018  

sestavenou  ke  dni  31.12.2018  a  konstatují,  že  schvalovaná  účetní  závěrka  poskytuje  v obsahu  
skutečností  posuzovaných  podle  §  4  vyhlášky  č.  220/2013  Sb.  věrný  a  poctivý  obraz  předmětu  
účetnictví a finanční situace obce Sádek.

4. Zastupitelé  schvalují  smlouvu  č.j.  SA2019/220  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  a  
dohodu  a  umístění  stavby  č.  IV-12-6024126/1  -  SÁDEK,  KNN PRO P.Č.  135/1.  podle  výkresů  č.j.  
SA2019/218.

5. Zastupitelé rozhodují o zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Sádek.
6. Zastupitelé vydávají formou obecně závazné vyhlášky Požární řád obce.
7. Zastupitelé vydávají obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se  

zúčastňuje větší počet osob.
8. Zastupitelé berou na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. SA2019/226 na intenzifikaci ČOV a  

ukládají starostovi provést rozpočtové opatření v souvislosti s příjmem dotace následovně:
a) navýšením příjmů o částku dotace
b) přesun prostředků ve výši 210 tis. Kč - jako odměnu firmy podle smlouvy o získání dotace
b) snížení schodku rozpočtu – úpravu financování na částku 3 000 000,- Kč
d) zbývající částku v rozpočtu přesunout na další neuznatelné náklady spojené s výstavbou  

ČOV a všeobecnou veřejnou správu pro postupnou realizaci schválených projektů

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Návrh závěrečného účtu - kopie
3) Požární řád obce – návrh
4) Vyhláška o zabezpečení požární ochrany při akcích - návrh
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Zápis byl vyhotoven dne: 25.6.2019

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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

4/4 


