Zápis 2021/5 ze sedání Zastupitelstva obce Sádek
konaného dne: 8.12.2021 od 18:00
Přítomni:
Omluven:

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

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:
Určení ověřovatelů zápisu:


Lenka Mikešová
Radomil Knápek, Petr Prokeš

Starosta přednesl program zasedání s úpravou - přidání bodu
Závěrečné rozpočtové opatření

Program zasedání:
1. Cenový návrh k uzavření dodatku smlouvy na svoz odpadu
2. Projednání návrhu na spolufinancování dopravní obslužnosti
3. Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4. Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
5. Plán akcí a projektů
6. Rozpočet na rok 2022
7. Rozpočtový výhled na rok 2023-2026
8. Závěrečné rozpočtové opatření
9. Různé
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují upravený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

I. Cenový návrh k uzavření dodatku smlouvy na svoz odpadu
Cenový návrh dodatku zohledňuje novou legislativu a dále dojde k navýšení frekvence svozu papíru.
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují cenový návrh a uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Technické
služby města Příbrami, p.o.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

II. Projednání návrhu na spolufinancování dopravní obslužnosti
Společnost IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje společnost zřízena Středočeským krajem
– objednává a koordinuje dopravu) zaslala návrh na uzavření smlouvy o spolufinancování nadstandardních
spojů. Pro obec Sádek je spoluúčast 7 3119,-. Způsob, jakým byl návrh smlouvy zaslán v podstatě
předpokládal schválení zastupiteli bez dalšího projednávání. Po prostudování kalkulace zaslal starosta
24.11.2021 žádost s upřesňujícími dotazy, které však do zasedání nebyly zodpovězeny:
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Do Sádku zajíždějí 2 linky 511 a 512. Linka 511 má celkem 5 nadstandardních spojů, za které máme
doplácet, oproti tomu linka 512 má 3 spoje oproti standardu (pravděpodobně skončí v Obecnici).
1. Proč nezajíždí linka 512 až do Sádku a místo toho jsou účtovány nadstandardní spoje na lince 511?
2. Které spoje nadstandard to jsou?
3. Jak jsou jednotlivé spoje z Sádku i na celé trase dále vytížené?
4. Proč nebyl návrh zaslán v dostatečném předstihu, kdy jsme se mohli vyjádřit a požádat o změnu
jízdních řádů?
5. V případě, že zastupitelé odmítnou uzavření zaslané smlouvy, jaké další kroky budou následovat?
Zastupitelé jsou si vědomi zvýšených nákladů na dopravní obslužnost, avšak odůvodnění požadované
spoluúčasti není podle zastupitelů řádné a v takovém rozsahu, aby oni sami si byli jisti proč a za co obec
Sádek bude platit. Slovy zákona, jaký jiný důležitý zájem převažuje nad vynaloženými prostředky.
Návrh usnesení:

Zastupitelé zamítají zaslaný návrh smlouvy č.j. SA2021/407 na spolufinancování
dopravní obslužnosti. Zastupitelé dále konstatují, že jim nebyly zodpovězeny základní
otázky, které by dostatečně odůvodnily vynaložení finančních prostředků tak, aby byla
naplněna věta třetí §38 odst. 1 zákona 128/2000 Sb - Zákon o obcích 1.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

III. Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Na konci loňského roku nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Tento rok bylo postupováno, na
základě přechodných ustanovení, podle staré vyhlášky. Na rok 2022 ji bylo již nutné novelizovat.
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

IV. Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
S předchozím bodem souvisí i změna vyhlášky o poplatku. Nový zákon již nezná stávající poplatkový
systém a je nutné zvolit jednu z následujících variant
 poplatek na trvale hlášenou osobu
 poplatek podle skutečnosti za kg
 poplatek podle skutečnosti za objem
 poplatek za rezervaci podle objemu
Zastupitelé chtěli zvýšit poplatek již v minulém roce, ale technicky to již nebylo možné (k novému
zákonu neexistovali prováděcí vyhlášky, vyhláška musí platit od 1.1. a zároveň být zveřejněna 15 dní před
účinností na úřední desce). Stávající systém odpovídá poslední variantě poplatku podle rezervace objemu. Po
přepočtení stávajícího způsobu a aktuálních nákladů se stanovuje poplatek na 0,65 Kč. Podle hodnoty
poplatku, velikosti nádoby a frekvence svozu budou stanoveny tyto hodnoty známek na svoz odpadu.
Na rok 2023 je společně s TS Příbram připravován přechod na vážení popelnic a platba poplatku pak
bude podle skutečné hmotnosti odpadu.
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

1 Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími se zákonem vymezené
působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé
není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle
zákona o účetnictví.
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V. Plánované akce/projekty
Starosta seznámil s aktuálními plánovanými projekty
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují plánované akce/projekty.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

VI. Rozpočet na rok 2022
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 22.11.2021.
Rozpočet na rok 2022 je plánován jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že zastupitelé schválili bod 1 – cenový
návrh a zvýšení frekvence svozu papíru, požádal starosta o schválení upraveného návrhu rozpočtu. Další
úpravou je přesun příjmů z poplatků za svoz odpadu na novou položku 1345 bez paragrafu.
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují upravený rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, v paragrafovém
znění. Závazné parametry stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

VII. Rozpočtový výhled na rok 2023-2026
Podle plánovaných akcí, projektů a „provozních výdajů“ byl sestaven Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2023-2026.
Návrh usnesení:

Zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2026

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

VIII. Závěrečné rozpočtové opatření
Obec podala závěrečné vyúčtování akce Chodník a lávka pro pěší. Závěrečné vyúčtování bylo nejen
schváleno, ale zároveň obec obdržela celou částku dotace (760 000,-). Je nutné provést závěrečné
rozpočtové opatření. Nemění se jen částka na příjmu (tuto změnu provádí starosta), ale zároveň se mění o
poměr příjmů/výdajů a rozpočet bude přebytkový.
Návrh usnesení:

Zastupitelé pověřují starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření za rok
2021

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdržel se 0

IX. Různé
a) Odkládání železného odpadu
V souvislosti s novou vyhláškou o odpadovém hospodářství bude možné odkládat železný odpad do
sběrné nádoby u ČOV – termíny, kdy je odpad možné odevzdávat, budou zveřejněny na úřední
desce. Svoz od jednotlivých nemovitostí ve spolupráci s SDH Sádek bude stále zachován.

Zasedání bylo ukončeno v 18:20 hodin.
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Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují upravený program zasedání.
2. Zastupitelé schvalují cenový návrh a uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Technické služby města
Příbrami, p.o.
3. Zastupitelé zamítají zaslaný návrh smlouvy č.j. SA2021/407 na spolufinancování dopravní obslužnosti.
Zastupitelé dále konstatují, že jim nebyly zodpovězeny základní otázky, které by dostatečně
odůvodnily vynaložení finančních prostředků tak, aby byla naplněna věta třetí §38 odst. 1 zákona
128/2000 Sb - Zákon o obcích.
4. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
5. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
6. Zastupitelé schvalují plánované akce/projekty.
7. Zastupitelé schvalují upravený rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění. Závazné
parametry stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu.
8. Zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2026
9. Zastupitelé pověřují starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření za rok 2021
Informace, o kterých se nehlasovalo, berou zastupitelé na vědomí.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prezenční listina zastupitelů
Cenová nabídka - návrh na svoz odpadu 2022
Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Výpočet poplatku za odkládání komunálního odpadu
Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Plánované akce a projekty
Návrh rozpočtu na rok 2022 (kopie)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2026 (kopie)

Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2021
Zapisovatel:

………………………………………………

Ověřovatelé:

………………………………………………

Místostarosta: ………………………………………………

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

