
Zápis 2020/1 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 29.1.2020 od 18:00

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

Omluveni:

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta zahájil zasedání v 18:00, konstatoval, že je přítomno 7 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  přidání  bodu  Zařazení  

katastrálního území do MAS Brdy.

Program zasedání:
1. Stočné za rok 2019
2. Stanovení stočného na rok 2020
3. Uzavření dodatku ke smlouvě sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
4. Vyhláška o poplatku za komunální odpad
5. Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Vyhláška o místním poplatku ze psů
7. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
8. Dar samostatně žijícím důchodcům
9. Výsledek inventarizace
10. Zařazení katastrálního území do MAS Brdy
11. Různé informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

II. Výpočet stočného za rok 2019
Kalkulace skutečných nákladů za rok 2019 je uvedena v příloze č.2 zápisu.

Návrh usnesení: Zastupitelé potvrzují kalkulaci skutečných nákladů na provoz ČOV za rok 2019 ve výši 
62,97 Kč/m3a schvalují stanovenou cenu stočného na 63 Kč/m3.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/4



III. Stanovení stočného na rok 2020
Kalkulace nákladů na rok 2020 je uvedena v příloze č.2 zápisu. Ačkoliv na první pohled došlo ke 

snížení nákladů za 1m3, byly náklady za rok 2019 způsobeny jednorázovými náklady na intenzifikaci ČOV,  
které nebyly  kalkulovány do ceny stočného.  Navýšení  ceny je způsobeno především navýšením ceny el.  
energie . Vlastní rozšíření ČOV má pro stanovení ceny pozitivní vliv, protože náklady na provoz bude možné 
rozpočítávat na více připojených obyvatel. I po zvýšení ceny nepokryje stočné plně náklady na provoz ČOV a  
tvorbu fondu oprav. Obec dotuje ČOV částkou cca 259 000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují kalkulaci nákladů na provoz ČOV na rok 2020 ve výši 50,68 Kč/m 3

a stanovují cenu stočného pro firmy s odečtem spotřebované vody na 50,70 Kč/m3. Cenu 
pro občany stanovují  zastupitelé ve výši 85,-Kč/osobu a měsíc,  pro chalupáře ve výši  
2 040,- Kč/rok a nemovitost. Splatnost částky je možné rozdělit na dva termíny, a to do 
31.3. a 30.9. kalendářního roku.

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

IV.   Uzavření dodatku ke smlouvě o sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů  
Obec  obdržela  návrh  cenového  dodatku  ke  smlouvě  s TS  Příbram  (příloha  č.  3).  Z  důvodu 

postupného zvyšování skládkovacího poplatku a také s navýšením minimálních mezd, dochází  k navýšení  
částky za odvoz odpadů. Na základě jednání starosty má obec zdarma zapůjčen kontejner na BIOodpad a 
také za likvidaci BIOodpadu nehradí žádné poplatky.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují předložený cenový návrh a ukládají starostovi uzavření dodatku ke 
smlouvě o sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.

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

V.   Vyhláška o poplatku za komunální odpad  
Na základě zvýšených nákladů byla provedena kalkulace poplatku za komunální odpad. V kalkulaci je  

uvažováno kromě příjmů od občanů také s příjmem od společnosti Ekokom za tříděný odpad. I po zvýšení  
poplatku bude obec dotovat náklady na likvidaci komunálního odpadu částkou cca 31 000,- Kč. Kalkulace  
nákladů jsou součástí návrhu vyhlášky o poplatku za komunální odpad (příloha č. 4)

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou vyhlášku  č.  1/2020,  o  poplatku  za komunální 
odpad.

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

VI.   Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Protože došlo k novelizaci zákona o místních poplatcích připravil kontrolní výbor aktualizaci vyhlášek,  

které byly vydány na základě tohoto zákona. 

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2020,  o  místním  poplatku  za 
užívání veřejného prostranství.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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VI.   Vyhláška o místním poplatku ze psů  

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů

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

VII.   Vyhláška o místním poplatku ze vstupného  

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  4/2020,  o  místním  poplatku  ze 
vstupného

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

VIII. Dar samostatně žijícím důchodcům
Stejně  jako  minulý  rok  navrhuje  starosta  poskytnutí daru  ve  výši  700,-  Kč  každému samostatně 

žijícímu důchodci.  Tento dar „kompenzuje“ zvýšení poplatku za komunální odpad. Využití daru i zvolená výše 
poplatku  za  odpad  je  čistě  na  uvážení  každého důchodce.  Celkové  náklady  jsou  maximálně  8 400,-  (12 
důchodců).

 Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují poskytnutí daru ve výši 700,- Kč každému samostatně žijícímu 
občanu obce, staršímu 60ti let, který pobírá starobní důchod.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

IX. Výsledek inventarizace majetku obce
Předseda inventarizační komise, zastupitel Jan Stejskal,  seznámil zastupitele s výsledkem inventur 

včetně zařazení a vyřazení majetku. 

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují výsledek inventarizace majetku za rok 2019.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

X. Zařazení katastrálního území do MAS Brdy
Obec je členem MAS (místní akční skupina) Brdy. Zakládajícími členy byla obec Obecnice a městys  

Jince.  MASce  byla  navýšena  dotace  z  MZe  kterou  bude  moci  „rozpustit“  do  svého  území.  Jedním  ze  
zvažovaných projektů v naší obci je několikrát zmiňovaná lávka k BIOodpadu. (bezpečnost chodců) Navýšení 
dotace z MZe je podmíněno „aktualizací“ usnesení o zařazení  území obce na další roky.

Návrh usnesení: Obec Sádek v územní působnosti MAS Brdy schvaluje zařazení svého území do území 
působnosti MAS Brdy na období 2021 –2027

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

VI. Různé informace
a) Seznam občanů s výročím a samostatně žijících důchodců

Předsedkyně kulturně sociálního výboru předložila  seznam občanů obce Sádek, kteří  budou mít  
v roce 2020 životní výročí a samostatně žijících důchodců.
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b) Kalkulace vodné – podklad pro anketu
Na základě předpokládaných nákladů (porovnání s obcí Narysov 270 obyvatel) byl proveden výpočet  
vodného jako podklad pro anketu mezi občany. V případě připojení 300 EO je vodné ve výši 124,69 
Kč/m3, po připojení 500 EO pak 79,30 Kč/m3. To odpovídá částce 363,68 respektive 231,30 Kč/osobu 
a měsíc při spotřebě 35m3 na osobu a rok.

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé potvrzují kalkulaci skutečných nákladů na provoz ČOV za rok 2019 ve výši 62,97 Kč/m3  a 

schvalují stanovenou cenu stočného na 63,- Kč/m3.
3. Zastupitelé  schvalují  kalkulaci  nákladů  na  provoz  ČOV  na  rok  2020  ve  výši  50,68  Kč/m3

a stanovují cenu stočného pro firmy s odečtem spotřebované vody na 50,70 Kč/m 3. Cenu pro občany 
stanovují  zastupitelé  ve  výši  85,-Kč/osobu  a  měsíc  a  pro  chalupáře  ve  výši  2  040,-  Kč/rok  a 
nemovitost. Splatnost částky je možné rozdělit na dva termíny; do 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

4. Zastupitelé schvalují předložený cenový návrh a ukládají starostovi uzavření dodatku ke smlouvě o 
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu.

5. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad.
6. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství.
7. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku ze psů
8. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného
9. Zastupitelé schvalují  poskytnutí daru ve výši 700,-  Kč každému samostatně žijícímu občanu obce,  

staršímu 60ti let, který pobírá starobní důchod.
10. Zastupitelé schvalují výsledek inventarizace majetku za rok 2019.
11. Obec Sádek v územní působnosti MAS Brdy schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS  

Brdy na období 2021 –2027

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Kalkulace stočné
3) Cenová nabídka – svoz odpadu
4) Návrh vyhlášky o poplatku za komunální odpad
5) Návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6) Návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů
7) Návrh vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
8) Kalkulace vodné
9) Seznam jubilantů 2020

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.2.2020

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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