
Zápis 2022/3 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 22.6.2022 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 2021
2. Účetní závěrka za rok 2021
3. Vyhláška o nočním klidu
4. Bezúplatný převod pozemku na obec
5. Passport komunikací
6. Plán rozvoje obce Sádek
7. Rekonstrukce MK „Pod lesem“
8. Podání žádos  o dotaci na rekonstrukci MK
9. Administrace dotace a výběrového řízení na rekonstrukci MK
10.Různé

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

I.   Závěrečný účet za rok 20  21  
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Sádek za rok 2021 (č.j. SA2022/242).

Závěrečný účet  včetně zprávy o  přezkoumání  byl  zveřejněn  na  úřední  desce 25.5.2022.  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 součás  zprávy odesílané na krajský úřad.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují a uzavírají závěrečný účet obce Sádek včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2021 bez výhrady.

Výsledek hlasování: Pro  7 Pro  0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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II. Účetní závěrka obce Sádek za rok   2021  

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují,  na základě předložených podkladů, účetní závěrku obce Sádek za
rok  2021 sestavenou  ke  dni  31.12.2021 a  konstatují,  že  schvalovaná  účetní  závěrka
poskytuje v obsahu skutečnos  posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a
poc vý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci obce Sádek.

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

III.   Vyhláška o nočním klidu  
Noční klid je stanoven zákonem od 22:00 do 06:00. Výjimky (čarodějnice, rozloučení s prázdninami) z

nočního klidu mohou být stanoveny pouze vyhláškou

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

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

IV.   Bezúplatný převod pozemku na obec  
Lávka k bioodpadu stojí pravou stranou na pozemku Státního pozemkového úřadu. Protože je lávka

zkolaudována může obec požádat Státní pozemkový úřad o převedení pozemku nebo jeho čás . Pozemek je
vodní tok a lávka nemůže na něm v rámci geode ckého výkresu zakreslena.

Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 453/7 k.ú. Sádek, obec
Sádek, nebo jeho čás , na Obec Sádek.

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

V.   Passport komunikací  
Byl  dokončen  technický  pasport  komunikací.  Jeho  vydání  je  podmínka  nutná  nejen  pro  podání

žádos  o dotace na rekonstrukci MK, ale také pro osazení dopravního značení.

Návrh usnesení: Zastupitelé  obce  Sádek  schvalují  vybrané  úseky  komunikací,  které  budou  obecním
úřadem  Sádek  zařazeny  do  kategorie  místní  komunikace  a  budou  součás
zpracovaného pasportu místních komunikací.

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

VI.   Plán rozvoje obce Sádek  
Další  podmínkou pro podání  žádos  o dotace je tzv plán rozvoje obce Sádek – Strategický plán.

Přičemž základem tohoto plánu je již schválený Plán akci a projektů

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují Strategický plán obce Sádek.

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

VI.   Rekonstrukce MK „Pod lesem“  
Podle za m známých podmínek dotací (budou vyhlášeny cca v říjnu) je možné získat 75 – 80% dotaci

na rekonstrukci MK a zároveň bude možné platby dotace žádat po částech. Z tohoto důvodu se zastupitelé
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rozhodli  požádat  o  dotace  a  rekonstruovat  nejen  MK  u  bytovek  (zahájení  administra vních  činnos
odsouhlasili zastupitelé v únoru) ale také MK podél lesa.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují zahájení veškerých administra vních kroků pro získaní stavebního
povolení nebo vyjádření úřadů a získání dotace na rekonstrukci čás  místní komunikace
pod lesem.

Výsledek hlasování: Pro  7 Pro  0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

VI.   Podání žádos  o dotaci na rekonstrukci MK  

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují podání žádos  o dotaci na projekty Rekonstrukce MK u bytových
domů 86 a 87 a Rekonstukce MK  pod lesem.

Výsledek hlasování: Pro  7 Pro  0 Zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

VI.   Administrace dotace a výběrového řízení na rekonstrukci MK  
Vzhledem k  rozsahu (6  000  000 vč.  DPH)  a  náročnos  dotačního  a  výběrového řízení,  navrhuje

starosta po předchozích zkušenostech s intenzifikací ČOV a na základě zaslané nabídky aby výběrové řízení,
podání, administraci a vyhodnocení dotace provedla firma Accon. Základní část za zpracování výběrového
řízení a zpracování podkladů je ve výši 72 600,- vč. DPH. Zbývající část 175 400,- je závislá na výši a přidělení
dotace.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  o  poskytování  poradenských  služeb  ACCON
managers  &  partners,  s.r.o.,  se  sídlem  Šmeralova  170/31,  Praha  7,  170  00,  IČO:
26724791 na zpracování a podání žádos  o dotaci z programu MMR, organizace veřejné
zakázky a dotační management týkající se projektu „Oprava místních komunikací“

Výsledek hlasování: Pro  7 Pro  0 Zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

V. Různé informace
a) CETIN  

Společnost CETIN (Dodavatel Suptel)  začal  s pracemi pro připojení  obce Sádek na op ckou síť a
vybudování DSLAMu (místo současného rozvaděče). Po připojení by v celém Sádku měl být  rychlost
100/10 Mb/s až 250/20 Mb/s

b) Asfaltování návsi  
Asfaltování návsi před hasičskou zbrojnicí (hrazeno firmou Agortech) by mělo proběhnout v červenci
2022.
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Zasedání bylo ukončeno v 19:15 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 2021 bez výhrady.
3. Zastupitelé schvalují,  na základě předložených podkladů,  účetní  závěrku  obce Sádek  za rok 2021

sestavenou  ke  dni  31.12.2021  a  konstatují,  že  schvalovaná  účetní  závěrka  poskytuje  v obsahu
skutečnos  posuzovaných  podle  §  4  vyhlášky  č.  220/2013  Sb.  věrný  a  poc vý  obraz  předmětu
účetnictví a finanční situaci obce Sádek.

4. Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
5. Zastupitelé souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 453/7 k.ú. Sádek, obec Sádek, nebo

jeho čás , na Obec Sádek.
6. Zastupitelé obce Sádek  schvalují  vybrané úseky komunikací,  které budou obecním úřadem Sádek

zařazeny  do  kategorie  místní  komunikace  a  budou  součás  zpracovaného  pasportu  místních
komunikací.

7. Zastupitelé schvalují Strategický plán obce Sádek.
8. Zastupitelé schvalují zahájení veškerých administra vních kroků pro získaní stavebního povolení nebo

vyjádření úřadů a získání dotace na rekonstrukci čás  místní komunikace pod lesem.
9. Zastupitelé schvalují podání žádos  o dotaci na projekty Rekonstrukce MK u bytových domů 86 a 87 a

Rekonstukce MK  pod lesem.
10. Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  o  poskytování  poradenských  služeb  ACCON  managers  &

partners, s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, IČO: 26724791 na zpracování a podání
žádos  o  dotaci  z  programu  MMR,  organizace  veřejné  zakázky  a  dotační  management  týkající
se projektu „Oprava místních komunikací“

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční lis na zastupitelů
2) OZV o nočním lidu
3) Passport komunikací
4) Strategický plán obce Sádek
5) Poklady k uzavření smlouvy s firmou ACCON managers & partners, s.r.o.

Zápis byl vyhotoven dne: 27.6.2022

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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