
Zápis 2022/2 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 27.4.2022 od 19:00

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

Omluveni: Petr Prokeš

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta zahájil zasedání v 19:00, konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, určil zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Určení zapisovatele: Lenka Mikešová
Určení ověřovatelů zápisu: Radomil Knápek, Jaroslav Kocna

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

Program zasedání:
1. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/53
2. Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/169
3. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026
4. Různé informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

I.   Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/53  
Jedná se o výměnu stávající pojistkové skříně za novou pro nemovitost „ v Hůrkách“.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  č.j.  SA2022/53  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení
služebnosti  věcného  břemene  a  dohodu  o  umístění  stavby  na  základě  zveřejněného
záměru č.j.SA2022/145

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

II.   Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/169  
Nová rozvodná skříň na sloupu el. vedení a zemní kabelové vedení pro parcelu č. 74/10.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  č.j.  SA2022/169  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení
služebnosti  věcného  břemene  a  dohodu  o  umístění  stavby  na  základě  zveřejněného
záměru č.j.SA2022/170

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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III.   Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2022-2026  

Návrh usnesení: Zastupitelé stanovují, na základě §67 zákona 128/2000 Sb. v platném znění, na volební
období 2022-2026 počet členů zastupitelstva na sedm.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

IV. Různé informace
a) Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru přednesl jeho předseda Jan Stejskal.
b) Zpráva kontrolního výboru

Zprávu kontrolního výboru přednesl jeho předseda Radomil Knápek.
c) Informace k montáži čipů na popelnice.

Starosta informoval o plánované změně platby za odpad podle skutečné váhy odpadu od roku 2023.
Technické služby provádějí montáž váhy a snímače na svozové vozy. Přibližně během měsíce června
budou TS  služby provádět při  výsypu popelnice montáž čipu.  Do konce roku pak bude probíhat
zkušební provoz (sbírána data o váze, způsob manipulace atd). 

Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  č.j.  SA2022/53  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti

věcného břemene a dohodu o umístění stavby na základě zveřejněného záměru č.j.SA2022/145
3. Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  č.j.  SA2022/169  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti

věcného břemene a dohodu o umístění stavby na základě zveřejněného záměru č.j.SA2022/170
4. Zastupitelé stanovují, na základě §67 zákona 128/2000 Sb. v platném znění, na volební období 2022-

2026 počet členů zastupitelstva na sedm.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Záměr č.j. SA2022/145– kopie
3) Záměr č.j. SA2022/170– kopie
4) Zpráva finančního výboru
5) Zpráva kontrolního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 2.5.2022

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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