
Zápis 2019/4 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 16.9.2019 od 19:00

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

Omluveni: Radomil Knápek, Jaroslav Kocna,

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta zahájil zasedání v 19:00, konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů, určil zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Určení zapisovatele: Lenka Mikešová
Určení ověřovatelů zápisu: Petr Prokeš, Lenka Poloncová

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

Program zasedání:
1. Střednědobý výhled rozpočtu
2. Rekonstrukce VO - výměna kabelu
3. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce VO - výměna kabelu“
4. Různé

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro  5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

I.   Střednědobý výhled rozpočtu  
Na základě zákona zpracovává obec Střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je

zpracován na základě plánovaných projektů schvalovaných zastupitelstvem obce. Podrobné informace ke
střednědobému výhledu rozpočtu sdělil zastupitel Jan Stejskal.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023.

Výsledek hlasování: Pro  5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

II.   Rekonstrukce VO – výměna kabelu  
Při větším větru dochází ke zkratům na venkovním vedení a tím k výpadkům VO. Obec vznesla dotaz

na  ČEZ,  zda  neplánuje  v  obci  Sádek  během 5ti  let  umístění  vedení  do  země.  Vzhledem  k  negativnímu
vyjádření se zastupitelé rozhodli  provést kompletní rekonstrukci kabelové trasy – výměnu neizolovaného
kabelu za kabel izolovaný 4 žilový a zároveň „rozvržení“ přepojení světel systémem „sudá / lichá“ takže i při
výpadku jedné fáze zůstane po celé obci svítit ½ světel. Na akci byly poptány 3 dodavatelé (Dopita, KRYLL
Elektro a Roman Horký). Nejlevnější cenu nabídl pan Dopita -  135,- Kč/ 1bm (bez DPH), což odpovídá celkové
ceně 294 030,- Kč s DPH (1800 m kabelu),včetně záruky 60 měsíců.
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Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují, na základě vyhodnocení nabídek SA2019/335, uzavření smlouvy na
Rekonstrukci VO – výměna kabelu s dodavatelem Radek Dopita, IČO: 61653802.

Výsledek hlasování: Pro  5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

III.   Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce VO - výměna kabelu“  
Na  základě  předchozího  bodu  obec  požádá  Středočeský  kraj  o  poskytnutí  dotace.  Poskytovaná

dotace může být max. ve výši cca 120 000,-

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  ze  Středočeského  Fondu
obnovy venkova na projekt  „Rekonstrukce VO - výměna kabelu“.

Výsledek hlasování: Pro  5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

IV. Různé informace
a) Intenzifikace ČOV  

V červenci obdržela obec rozhodnutí o přidělení dotace v původní výši (70%) tj  4 047 000,- Kč –
celkové náklady jsou 5 781 000,-Kč.  Jsou dokončeny základní  stavební úpravy  a od září  probíhá
montáž nové technologie. Zahájení zkušebního provozu plánováno na listopad.

b) Opravy místních komunikací  
Někde  došlo  k  porušení  živičného  povrchu,  v některých  místech  odvodňovacích  žlabů  došlo  k
vytržení zámků žlabovnic. Opraveny budou pouze největší problémy a to pouze studenou asfaltovou
směsí. Celkové opravy budou provedeny v příštím roce. (I na místních komunikacích musí obec žádat
MěÚ Příbram o částečnou uzavírku a umístění značek. Vydání povolení trvá cca 2-3 měsíce)

c) Vodovod  
Byla zadáno zpracování studie trasy vodovodu, která bude sloužit jako základní podklad pro výpočet
finanční  náročnosti a  stanovení  odhadované výše  vodného.  Po tomto zpracování  bude zjišťován
zájem občanů pro připojení k vodovodu.

d) Osvětlení chodníčku k zastávce  
S výměnou kabelu VO, ale jako další akce budou umístěny „zahradní“ lampy na osvětlení chodníčku k
zastávce a umístěny nové úřední desky (deska musí být přístupná 24h – podle výkladu tedy i čitelná
= osvětlená)

e) Výměna potrubí do has. nádrže  
Státní  pozemkový úřad informoval,  že vzhledem k omezenému čerpání finančních prostředků na
údržbu odvodňovacích kanálů nebude realizována  do konce roku 2019 údržba trubního kanálu v k.ú.
Sádek do konce roku 2019 bude provedeno zadání akce s tím, že by realizace proběhla do konce
dubna 2020. Na rok 2020 se tedy také přesouvá výměna potrubí na přítoku do hasičské nádrže.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé schvalují Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023.
3. Zastupitelé  schvalují,  na  základě  vyhodnocení  nabídek  SA2019/335,  uzavření  smlouvy  na

Rekonstrukci VO – výměna kabelu s dodavatelem Radek Dopita, IČO: 61653802.
4. Zastupitelé schvalují podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova na

projekt  „Rekonstrukce VO - výměna kabelu“.
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Informace, o kterých se nehlasovalo, berou zastupitelé na vědomí.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - kopie
3) Vyhodnocení nabídek SA2019/335 - kopie

Zápis byl vyhotoven dne: 23.9.2019

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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