
Zápis 2021/3 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 21.6.2021 od 19:00

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

Omluveni:

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta  zahájil  zasedání  v 19:00,  konstatoval,  že  je  přítomno 7  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 2020
2. Účetní závěrka za rok 2020
3. Nákup pozemku 97/40
4. Spolupráce při obnově rybníčku na návsi
5. Plán financování obnovy kanalizace
6. Různé

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

I.   Závěrečný účet za rok 20  20  
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Sádek za rok 2020 (č.j. SA2021/165).

Závěrečný  účet  včetně  zprávy  o  přezkoumání  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  5.5.2021. 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 2020 bez výhrady.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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II. Účetní závěrka obce Sádek za rok   2020  

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují,  na základě předložených podkladů, účetní závěrku obce Sádek za
rok  2020 sestavenou  ke  dni  31.12.2020 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  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

III.   Nákup pozemku 97/40  
Pozemek 97/40 vznikl při finálním zaměření místní komunikace nad hřištěm (investor RealServis).

Pozemky pod komunikací odkoupila Obec Sádek za standardní cenu 100Kč/m2.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují  nákup pozemku parc.č. 97/40, k.ú. Sádek o výměře 8m2, za cenu
100Kč/m2. 

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

IV.   Spolupráce při obnově rybníčku na návsi  
Firma Agortech požádala Obec Sádek o podporu a spolupráci při obnově rybníčku na návsi. Společně

chceme  rybníček  odbahnit,  revitalizovat  a  celkově  zvelebit  další  část  obce.  Obec  Sádek  bude  zajišťovat
administrativní podporu,  získaní  potřebných povolení  a  dotací.  Firma Agortech bude obnovu financovat.
Nejprve bude vypracována studie  aby bylo  jasné,  co vše  je  nutné udělat  a  jak,  aby  nedošlo  k  narušení
pramene studánky. Další postup bude zvolen podle vyhlášených dotačních titulů.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují uzavření dohody o spolupráci při obnově rybníčku par.č. 31, k.ú.
Sádek. Obec Sádek bude zajišťovat administrativní podporu a firma Agortech spol. s.r.o.
obnovu finacovat.

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

V.   Plán obnovy kanalizace  
V dubnu byl ukončen zkušební provoz ČOV a proběhla kolaudace. Nyní bude probíhat závěrečné

vyhodnocení dotace a jedním z povinných podkladů je plán financování obnovy. Jedná se o roční částku,
kterou obec musí „naspořit“ ze stočného a tato částka musí sloužit výhradně pro obnovu kanalizace  a ČOV.
Způsob výpočtu je dán vyhláškou č.  428/2001 Ministerstva zemědělství  a  obec může částečně korigovat
částku např s ohledem na počet obyvatel a postupný rozvoj obce – tak je tomu i v případě Sádku.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  plán financování obnovy kanalizací pro Obec Sádek. Ve výpočtu
zohledňují postupný nárůst obyvatel a jejich připojování na ČOV a kanalizaci.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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V. Různé informace
a) Zpráva kontrolního výboru  

Zprávu kontrolního výboru předložil zastupitelům jeho předseda pan Radomil Knápek.
b) R  ozbor vody ve studánce  

Místostarosta nechal provést rozbor vody ve studánce. Jako každý rok voda vyhovuje požadavkům
na pitnou vodu

c) Výměna potrubí na přítoku do požární nádrže  
V tomto týdnu bude probíhat výměna potrubí na přítoku do požární nádrže . Původní potrubí již
dosluhuje a v některých místech je propadlé, takže každoročně dochází k ucpání.

d) Rozšíření herních prvků na hřišti  
Probíhá rozšíření  herních prvků na hřišti o skluzavku a lanovku. Podle posledních informací získá
obec  Sádek  dotaci  rozšíření  herních  prvků  a  následně  tedy  budou  prvky  doplněny  ještě  o
workoutovou sestavu.

e) Stavební činnost v bývalém obchodě  
Obec Sádek nemá přímé nástroje na ovlivnění stavební činnosti. Kontaktovala tedy Stavební úřad
Jince – pana Tůmu. Pan Tůma zahájil jednání s majitelem o probíhajících úpravách zda jsou v souladu
s uzemním plánem obce Sádek a stavebním zákonem.

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 2020 bez výhrady.
3. Zastupitelé  schvalují,  na  základě předložených podkladů,  účetní  závěrku obce  Sádek za  rok  2020

sestavenou  ke  dni  31.12.2020  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.

4. Zastupitelé schvalují nákup pozemku parc.č. 97/40, k.ú. Sádek o výměře 8m2, za cenu 100Kč/m2. 
5. Zastupitelé schvalují uzavření dohody o spolupráci při obnově rybníčku par.č. 31, k.ú. Sádek. Obec

Sádek bude zajišťovat administrativní podporu a firma Agortech spol. s.r.o. obnovu finacovat.
6. Zastupitelé  schvalují  plán financování  obnovy  kanalizací  pro Obec Sádek.  Ve  výpočtu   zohledňují

postupný nárůst obyvatel a jejich připojování na ČOV a kanalizaci.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Návrh závěrečného účtu – kopie
3) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
4) Zpráva kontrolního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 23.6.2021

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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