
Zápis 2022/4 ze zasedání Zastupitelstva obce Sádek
konané dne: 14.9.2022 od 19:00

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

Omluveni: Jaroslav Kocna

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, Petr Prokeš

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. SA2022/316
2. Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
3. Registrace obce k DPH
4. Různé informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.

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

I.   Zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.j. SA2022/316  
Jedná se o připojení nemovitos  parc.č. 150/12 na podzemní kabelové vedení u MK „V rokli“.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  č.j.  SA2022/316 o  smlouvě  budoucí  o  zřízení
služebnos  věcného  břemene  a  dohodu  o  umístění  stavby  na  základě  zveřejněného
záměru č.j. SA2022/335

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

II.   Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
Ve vyhlášce  byla  doplněna povinnost strpět umístění  čipu na popelnici.  Vyhláška o cenách bude

schválena ke konci roku 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou  vyhlášku  O  stanovení  obecního  systému
odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: Pro 6 Pro  0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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III.   Registrace obce k DPH  
Na konci minulého roku, po poradě se zastupiteli, začal starosta zjišťovat možnos  registrace obce k

DPH a vliv na poplatky a ceny. Registrací DPH pro činnos  odpadového hospodářství a provozování ČOV,
umožní  obci  snížit  náklady a m samozřejmě také stanovit  nižší  poplatky a ceny.  V současné době byly
poplatky i ceny vypočteny podle nákladů „včetně“ DPH 15% nebo 21%. (Odpad snížení o cca 30 s, stočné
cca 70 s) Poplatky za svoz odpadu bude možné stanovit poplatek bez DPH. Cena za stočné bude za žena
pouze 10% DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují registraci obce k dani z přidané hodnoty s účinnos  od 1.1.2023.

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

IV. Různé informace
a) Zpráva finančního výboru

Zprávu finančního výboru přednesl jeho předseda Jan Stejskal.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení:
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání.
2. Zastupitelé  schvalují  uzavření  smlouvy  č.j.  SA2022/316  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnos

věcného břemene a dohodu o umístění stavby na základě zveřejněného záměru č.j. SA2022/335
3. Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou  vyhlášku  O  stanovení  obecního  systému  odpadového

hospodářství.
4. Zastupitelé schvalují registraci obce k dani z přidané hodnoty s účinnos  od 1.1.2023.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční lis na zastupitelů
2) Záměr č.j. SA2022/335– kopie
3) Návrh vyhlášky O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
4) Zpráva finančního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 21.9.2022

Zapisovatel:   ………………………………………………

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

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