
Zápis 2020/2 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 29.4.2020 od 19:00

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

Omluveni: Lenka Poloncová

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

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

Program zasedání:

1. Pozemek pod stavbu „lávka pro pěší“
2. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Lávka pro pěší a chodník
3. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace ČOV
4. Poskytnutí daru Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
5. Různé informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

I. Pozemek pod stavbu „Lávka pro pěší“
Z důvodu bezpečnosti chodců se obec rozhodla vybudovat stezku z návsi a lávku směrem k firmě 

Agor  a  k  Bioodpadu.  Pozemek  –  (stavba  hlavní  odvodňovací  zařízení)  „Sádecký  potok“  je  ve  vlastnictví  
Státního pozemkového úřadu. Státní pozemkový úřad souhlasí s provedením stavby za podmínky uzavření  
smlouvy o pronájmu a následném převodu pozemku na Obec Sádek.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem o pronájmu a 
následném převodu pozemku parc. č. 453/7, k.ú. Sádek na Obec Sádek.

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

II. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Lávka pro pěší a chodník
Obec má možnost získat  95% dotaci  z  Ministerstva pro místní  rozvoj  pod hlavičkou MAS Brdy – 

maximálně 800 000,-  na  projekt  Lávka pro  pěší  a  chodník.  Původní  návrh byl  vybudovat  pouze lávku a  
chodník vysypaný pískem končící u hasičské zbrojnice. Na základě podmínek byl upraven projekt – chodník  
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proveden zámkovou dlažbou a protažení až naproti zastávce. Vznikne tak komunikace spojující zastávku a 
místo pro přecházení u firmy Agortech. Povinností žadatele je také zpracování studie proveditelnosti.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují  podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Lávka pro pěší a  
chodník  a  ukládají  starostovi  zadání  zpracování  studie  proveditelnosti  a  provedení 
výběrového řízení.  Po přiznání  dotace  pověřují  starostu  uzavřením smlouvy o  přijetí 
dotace.

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

III. Žádost o poskytnutí dotace na projekt Intenzifikace ČOV
Obec provedla intenzifikaci ČOV za celkovou částku 5 769 000,- Kč, na kterou obdržela dotaci z 

Ministerstva zemědělství ve výši 4 038 000,- Kč. Nyní starosta podal žádost na Středočeský kraj o 
dofinancování – poskytnutí dotace ve výši 577 200,-Kč. Celková dotace (z ministerstva + z kraje) tak bude 
činit 80% celkových nákladů.

Návrh usnesení: Zastupitelé  berou  na  vědomí  podanou  žádost  o  dotaci  ze  Středočeského  kraje, 
Středočeského  Infrastrukturního  fondu  na  projekt  „Intenzifikace  ČOV  Sádek“.  Po 
přiznání dotace ze Středočeského kraje, Středočeského Infrastrukturního fondu pověřují 
starostu uzavřením smlouvy o přijetí dotace.

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

IV. Dar Společnosti pro lidi s mentálním postižením
Jako každý rok požádala uvedená společnost o poskytnutí daru, protože jedním z klientů je i občan 

Sádku.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují, na základě žádosti č.j. SA2020/78, poskytnutí daru Společnosti pro 
podporu lidí s mentálním postižením, z. s. ve výši 5000,- Kč.

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

VI. Různé informace
a) Zpráva kontrolního výboru

Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru pan Radomil Knápek.
b) Anketa o vodovodu

V nejbližších dnech bude roznesena anketa k vybudování vodovodu v Obci Sádek.
c) Přítok do hasičské nádrže

Obec Sádek čeká na zahájení  prací na trubním kanálu, který je ve správě Státního pozemkového 
úřadu. Předpokládaný termín je červenec.

d) Oprava místních komunikací
Na začátku května proběhne oprava místních komunikací. Celkové náklady jsou 237 051,- Kč včetně 
DPH.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé schvalují  uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem o pronájmu a následném 

převodu pozemku parc. č. 453/7, k.ú. Sádek na Obec Sádek.
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3. Zastupitelé  schvalují  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  na  projekt  Lávka  pro  pěší  a  chodník  a  
ukládají  starostovi  zadání  zpracování  studie  proveditelnosti  a  provedení  výběrového  řízení.  Po 
přiznání dotace pověřují starostu uzavřením smlouvy o přijetí dotace.

4. Zastupitelé  berou  na  vědomí  podanou  žádost  o  dotaci  ze  Středočeského  kraje,  Středočeského 
Infrastrukturního fondu na projekt „Intenzifikace ČOV Sádek“. Po přiznání dotace ze Středočeského 
kraje, Středočeského Infrastrukturního fondu pověřují starostu uzavřením smlouvy o přijetí dotace.

5. Zastupitelé schvalují, na základě žádosti č.j. SA2020/78, poskytnutí daru Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením, z. s. ve výši 5000,- Kč.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Zápis kontrolního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 7.5.2020

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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