
Zápis 2022/1 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 2.2.2022 od 19:00

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

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

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

Program zasedání:
1. Výpočet stočného za rok 2021
2. Stanovení stočného na rok 2022
3. Dar Společnosti pro lidi s mentálním postižením
4. Dar samostatně žijícím důchodcům
5. Rekonstrukce/výstavba místní komunikace u bytovek
6. Různé informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený a doplněný program zasedání.

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

II. Výpočet stočného za rok 2021
Kalkulace skutečných nákladů za rok 2021 je uvedena v příloze č.2 zápisu.

Návrh usnesení: Zastupitelé potvrzují kalkulaci skutečných nákladů na provoz ČOV za rok 2021 ve výši
53,22  Kč/m3a schvalují stanovenou cenu stočného na 53,30 Kč/m3.

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

III. Stanovení stočného na rok 2022
Kalkulace nákladů na rok 2022 je uvedena v příloze č.2 zápisu. I přes zvýšené náklady nedochází ke

zvýšení  ceny  za  stočné.  To  je  způsobeno  jednak  připojováním  dalších  nemovitostí  a  také  snížením  a
postupným navyšováním fondu oprav.  Po provedení intenzifikace ČOV starosta předložil  na ministerstvu
plán obnovy a financování kde byl zohledněn postupný nárůst obyvatel na 500 EO a řádně odůvodněna
skutečnost proč nyní není možné „platit plný příspěvek“ do fondu oprav. Obec bude dotovat provoz ČOV
částkou cca 266 000,- Kč za rok. Republikový průměr stočného je 131,60 Kč/osobu a měsíc.
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Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují kalkulaci nákladů na provoz ČOV na rok 2022 ve výši 53,39 Kč/m 3

a stanovují  cenu stočného 53,40 Kč/m3.  Pro občany stanovují  zastupitelé  dotovanou
cenu ve výši 95,-Kč/osobu a měsíc, pro chalupáře ve výši 2 280,- Kč/rok a nemovitost.
Splatnost částky je možné rozdělit na dva termíny, a to do 31.3. a 30.9. kalendářního
roku.

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

III. 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. SA2022/18, poskytnutí daru Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením, z. s. ve výši 7 000,- Kč.

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

V. Dar samostatně žijícím důchodcům
Starosta  navrhuje  poskytnutí  daru  ve  výš  900,-Kč  každému  samostatně  žijícímu  důchodci  v obci

Sádek.  Tento dar „kompenzuje“ zvýšení poplatku za komunální odpad. Využití daru i zvolená výše poplatku
za odpad je čistě na uvážení každého důchodce. Celkové náklady jsou maximálně 14 400,- (16 důchodců).

 Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují poskytnutí daru ve výši 900,- Kč každému samostatně žijícímu 
občanu obce, staršímu 60ti let, který pobírá starobní důchod.

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

VI. Rekonstrukce/výstavba místní komunikace u bytovek
Na  místní  komunikaci  byla  vypracována  dokumentace  pro  stavební  řízení  včetně  položkového

rozpočtu a slepého výkazu výměru pro výběrové řízení. Celkové náklady podle položkového rozpočtu jsou
2 091 561,- Kč včetně DPH.

 Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují zahájení veškerých administrativních kroků pro získaní stavebního 
povolení a získání dotace na rekonstrukci/výstavbu místní komunikace u bytovek.

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

VII. Různé informace
a) Seznam občanů s výročím a samostatně žijících důchodců

Předsedkyně kulturně sociálního výboru předložila  seznam občanů obce Sádek, kteří  budou mít  
v roce 2022 životní výročí a samostatně žijících důchodců.

b) Výsledek inventarizace 2022
Předseda inventarizační komise, zastupitel Jan Stejskal, seznámil zastupitele s výsledkem inventury 
včetně zařazení a vyřazení majetku. 

c) Poplatky za odpad
Starosta znovu upozornil na legislativní změnu v poplatcích za odpad a s tím spojené povinnosti
ohlášení.
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Zasedání bylo ukončeno v 19:25 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený a doplněný program zasedání.
2. Zastupitelé potvrzují kalkulaci skutečných nákladů na provoz ČOV za rok 2021 ve výši 53,22  Kč/m 3 a

schvalují stanovenou cenu stočného na 53,30 Kč/m3.
3. Zastupitelé  schvalují  kalkulaci  nákladů  na  provoz  ČOV  na  rok  2022  ve  výši  53,39  Kč/m 3

a stanovují cenu stočného 53,40 Kč/m3. Pro občany stanovují zastupitelé dotovanou cenu ve výši 95,-
Kč/osobu a měsíc,  pro chalupáře ve výši  2 280,-  Kč/rok a nemovitost.  Splatnost  částky je  možné
rozdělit na dva termíny, a to do 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

4. Zastupitelé schvalují, na základě žádosti č.j. SA2022/18, poskytnutí daru Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením, z. s. ve výši 7000,- Kč.

5. Zastupitelé  schvalují  poskytnutí daru ve výši  900,- Kč každému samostatně žijícímu občanu obce,
staršímu 60ti let, který pobírá starobní důchod.

6. Zastupitelé schvalují  zahájení  veškerých administrativních kroků pro získaní  stavebního povolení  a
získání dotace na rekonstrukci/výstavbu místní komunikace u bytovek.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Kalkulace stočné
3) Seznam občanů s výročím a samostatně žijící důchodci

Zápis byl vyhotoven dne: 8.2.2021

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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