
Zápis 2020/5 ze sedání Zastupitelstva obce Sádek
konaného dne: 28.12.2020 od 18:00

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 18:00, konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů, určil zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

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

Dále  starosta  informoval,  že  v  souvislosti  s  vyhlášeným  nouzovým  stavem  neběží  standardní  3 
měsíční  lhůta  pro konání  zasedání  a  zasedání  se  mají  konat  pouze v  nezbytném případě,  kdy  je  nutné  
projednat neodkladné záležitosti. Starosta přednesl program zasedání s úpravou -  vypuštění bodu 

 Vyhláška o Poplatku za komunální odpad

Vydáním nového zákona o odpadech se mění výpočet poplatku. Zákon byl vydán 23.12. a fakticky tak  
již není možné vydat vyhlášku podle starého ani podle nového zákona.

Program zasedání:
1. Záměr o zřízení služebnosti – CETIN
2. Smlouva na svoz odpadu
3. Plánované akce/projekty
4. Rozpočet na rok 2021
5. Závěreční rozpočtové opatření
6. Různé

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují upravený program zasedání.

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

I. Záměr o zřízení služebnosti – CETIN
Již  na minulém zasedání informoval starosta o záměru společnosti CETIN připojit  obec Sádek na  

optickou síť a vybudování DSLAMu přímo v obci. Zastupitelé na minulém zasedání schválili věcné břemeno o 
umístění  DSLAmu (na místě  stávajícího rozvaděče naproti kapličce).  Vzhledem k tomu, že  nebylo možné 
splnit finanční požadavky majitele pozemků naproti OÚ, byla vybrána náhradní trasa pro připojení optického 
kabelu.  Zároveň starosta  vedl  jednání  o  způsobu napojení  horní  části obce Sádek na DSLAm.  (úpravy  a 
přepojení stávajících kabelových tras)

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti věcného 
břemene  na  základě  zveřejněného  záměru  č.j.SA2020/369  a  souhlasí  s  umístěním 
stavby.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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II.   Smlouva na svoz odpadu  
V roce 2021 končí stávající smlouva na svoz odpadu. Starosta poptal o podání nabídky společnost 

RUMPOLD a Technické služby města Příbrami. Finální nabídku podala pouze společnost Technické služby  
města Příbram, ačkoli firma RUMPOLD avizovala zájem nabídku zpracovat.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují provedené výběrové řízení a ukládají starostovi uzavřít smlouvu se 
zapracováním změn podle nového zákona o odpadech s firmou Technické služby města 
Příbrami, p.o. podle podané nabídky č.j. SA2020/444 

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

III.   Plánované akce/projekty  
Starosta seznámil s aktuálními plánovanými projekty (příloha č.4)

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují plánované akce/projekty .

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

IV.   Rozpočet na rok 2021  
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 3.12.2020. V  
rozpočtu je kalkulováno především s

 sníženými příjmy (cca o 1 000 000,-)
 schválenými smlouvami
 realizací akcí z roku 2020 (posun termínu dotací)
 lávka k bioodpadu (plán v 2020 – posun termínu dotací)
 přítok do hasičské nádrže (plán v 2020 – posun termínu prací Státním pozemkovým úřadem)

Rozpočet na rok 2021 je plánován jako schodkový. Schodek rozpočtu je plně kryt úsporami z minulých let.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  rozpočet  na  rok  2021  jako  schodkový,  v  paragrafovém  znění. 
Závazné 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. 5 bylo schváleno.

V.   Závěrečné rozpočtové opatření  
V důsledku přesunu některých akcí na rok 2021 dojde k úpravě rozpočtu roku 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelé  pověřují  starostu  schválením  závěrečného  rozpočtového  opatření  za  rok 
2020.

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

XIII. Ostatní informace
a) Nový výpočet poplatku za odpad.  

Vydáním nového zákona o odpadech se mění výpočet poplatku. Jedním ze způsobů, který je nejbližší  
současné  praxi,  je  rezervace  kapacity  v  litrech/měsíc.  Tímto  způsobem  není  možné  přepočítat  
jednorázové a chalupářské známky. Nevyužívání nemovitosti po část roku není zákonným důvodem 
pro  neplacení  poplatku.  Na  rok  2021  bude  zřejmě  platit  ještě  stávající  vyhláška  a  to  podle 
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přechodných  ustanovení  uvedených  v  zákoně.  Starosta  v  lednu  zahájí  jednání  o  typech 
svozů/známek s TS Příbram, které na nový zákon musí také reagovat.

b) Kontejner na BIOodpad  
Kontejner  na  BIOodpad  se  již  využívá  minimálně  a  je  spíše  zneužíván  (někdo  vyhodil  celou 
kuchyňskou linku).  Po vyvezení  bude kontejner  v  zimních měsících umístěn do areálu ČOV a  ve  
vybraných dnech bude přístupný pro občany. (V období od 1. listopadu do 31. března následujícího  
kalendářního  roku  může  obec  přizpůsobit  nastavení  četnosti  svozu  klimatickým  podmínkám  a 
množství produkovaných biologických odpadů) 

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Seznam přijatých usnesení: 
1. Zastupitelé schvalují upravený program zasedání.
2. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene na 

základě zveřejněného záměru č.j.SA2020/369 a souhlasí s umístěním stavby.
3. Zastupitelé  schvalují  provedené  výběrové  řízení  a  ukládají  starostovi  uzavřít  smlouvu  se 

zapracováním změn podle nového zákona o odpadech s firmou Technické služby města Příbrami, p.o. 
podle podané nabídky č.j. SA2020/444 

4. Zastupitelé schvalují plánované akce/projekty.
5. Zastupitelé schvalují rozpočet na rok 2021 jako schodkový, v paragrafovém znění. Závazné parametry  

stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu. Schodek rozpočtu je plně kryt úsporou z minulých let.
6. Zastupitelé pověřují starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření za rok 2020.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Plánované akce a projekty
3) Návrh rozpočtu na rok 2020 (kopie) 

Zápis byl vyhotoven dne: 4.1.2021

Zapisovatel: ………………………………………………

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

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