
Zápis 2021/4 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 15.9.2021 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. Uzavření dodatku ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil
2. Žádost o bezúplatný převod pozemku na obec Sádek
3. Různé

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

I.   Uzavření dodatku ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil  
Po změně zákona o odpadech bude obec, mimo jiné, povinna umožnit také odkládání textilu. Firma

provozující kontejner na textil požádala obec o uzavření dodatku ke smlouvě. Kontejner zde bude umístěn za
úplatu 1 200,- Kč vč. DPH / rok – obdobně jako ostatní kontejnery na tříděný odpad. 

Návrh usnesení: Zastupitelé  souhlasí  s  uzavřením  dodatku  ke  smlouvě  o  umístění  a  provozování
kontejnerů na textil s ročním poplatkem 1 200,- Kč vč. DPH / rok / 1kontejner a smluvní
sankcí v případě nevyprázdnění kontejneru do 7 dnů od emailového upozornění.

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

II.   Žádost o bezúplatný převod pozemku na obec Sádek  

Pozemek –  potok,  přes  který  je  postavena lávka,  je  ve  vlastnictví  Státního pozemkového úřadu.
Protože výstavba je u konce a bude probíhat kolaudace má obec možnost na základě uzavřené smlouvy o
nájmu, požádat o bezúplatný převod pozemku do svého vlastnictví.

Návrh usnesení:  Zastupitelé schvalují na základě uzavřené nájemní smlouvy č.j. SA2021/98 podání žádosti
o bezúplatný převod pozemku na obec Sádek a pověřují starostu k uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu pozemku.
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Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

V. Různé informace
a) Zpráva finančního výboru  

Zprávu kontrolního výboru předložil zastupitelům jeho předseda pan Jan Stejskal

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil s

ročním poplatkem 1 200,- Kč vč. DPH / rok / 1kontejner a smluvní sankcí v případě nevyprázdnění
kontejneru do 7 dnů od emailového upozornění.

3. Zastupitelé  schvalují  na  základě  uzavřené  nájemní  smlouvy  č.j.  SA2021/98  podání  žádosti  o
bezúplatný převod pozemku na obec Sádek a pověřují starostu k uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Zpráva finančního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 17.9.2021

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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