
Zápis 2022/6 ze sedání Zastupitelstva obce Sádek
konaného dne: 12.12.2022 od 18:00

Přítomni: Karel Brůček - starosta, Jan Stejskal - místostarosta, Radomil Knápek, Petr Prokeš,
Lenka Poloncová, Jaroslav Kocna, Tereza Kiliánová

Omluven: - 

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

Starosta přednesl program zasedání s žádostí o přidání bodu
 Bezúplatný převod pozemku na Obec Sádek

Program zasedání:
1. Rozpočet na rok 2023
2. Vyhláška o stanovení poplatku za odkládání odpadu
3. Stočné na rok 2023
4. Závěrečné rozpočtové opatření
5. Bezúplatný převod pozemku na Obec Sádek
6. Ostatní informace

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují upravený program zasedání.

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

I.   Rozpočet na rok 2023  
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 21.11.2022.
Rozpočet na rok 2023 je plánován jako vyrovnaný.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  rozpočet  na  rok  2023  jako  vyrovnaný,  v  paragrafovém  znění.
Závazné parametry stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu.

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

II. Vyhláška o stanovení poplatku za odkládání odpadu
Jak již byli  občané několikrát informováni, proběhlo označení odpadových nádob čipem. Poslední

očipování proběhne 14.12.  Od ledna 2023 Obec Sádek přechází  na platbu poplatku podle váhy odpadu.
Zároveň,  na  základě  zákona  o  místních  poplatcích  byla  stanovena  minimální  platba  na  osobu,  resp
nemovitost v případě že, v nemovitosti nemá žádná osoba bydliště. Minimální platba pokrývá obci Sádek
náklady na dopravní obsluhu komunálního odpadu (popeláři musí projet celou obec bez ohledu na to zda v
nemovitosti někdo je či nikoliv). 
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Minimální váha se stanovuje na 8kg/měsíc/osobu
Poplatek se stanovuje ve výši 2,90 Kč/Kg

I když vlivem inflace dochází k navýšení částek, obec se zároveň stala plátcem DPH. Protože poplatky pro
občany nepodléhají DPH umožnil tento způsob ponechat (po přepočtení) poplatky ve stejné výši. Podrobnější
informace a výpočet jsou v příloze zápisu.
Příští rok nebudou občané za odpad platit, platba proběhne až v roce 2024 na základě „vyúčtování“ od obce.
Občané  mají  pouze  povinnost  nahlásit  počet  bydlících  obyvatel.  Tuto  povinnost  však  splnili  ohlášením
provedeném v letošním roce a v případě změny tuto povinnost splní s platbou stočného.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou  vyhlášku  o  místním  poplatku  za  odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.

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

III. Stočné na rok 2023
Také pro stočné se obec registrovala jako plátce DPH, to umožňuje zatížit stočné pouze 16% DPH (předtím
bylo fakticky zatíženo 21%, protože veškeré služby a elektřina mají 21%DPH). Zároveň i přes inflaci nebylo
nutné navyšovat fond oprav, protože se nyní počítá bez DPH. I přesto dochází k nárustu nákladů. Obec z
rozpočtu vždy přesouvala prostředky do fondu oprav – v roce 2023 to je 282 000,-Kč. Vzhledem k dobrému
hospodaření v minulých letech se zastupitelé rozhodli nepřenášet na občany navýšení inflace (byť ponížené o
DPH) ve výši cca 40 000,-/rok a uhradit toto navýšení z obecního rozpočtu. Obec bude financovat provoz ČOV
z obecního rozpočtu částkou cca 321 000,- Kč za rok. Republikový průměr stočného je 131,60 Kč/osobu a
měsíc.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují kalkulaci nákladů na provoz ČOV na rok 2023 a potvrzují plně 
obnovující cenu stočného na 55,87 Kč/m3 bez DPH.
Pro občany stanovují zastupitelé zastropovanou cenu ve výši 95,-Kč/osobu a měsíc 
vč. DPH, pro chalupáře ve výši 2 280,- Kč/rok a nemovitost vč. DPH. Splatnost částky je 
možné rozdělit na dva termíny, 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

IV.   Závěrečné rozpočtové opatření  
Protože zatím byly vyhlášeny dotační tituly na rekonstrukci MK, přesouvá se realizace do dalšího

roku. Tím samozřejmě dojde ke změně rozpočtu 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelé  pověřují  starostu  schválením  závěrečného  rozpočtového  opatření  za  rok
2022.

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

V.   Bezúplatný převod pozemku na Obec Sádek  
V souvislosti s probíhající revizí katastru požádala firma Agor Tech zda by bylo možné na Obec Sádek

bezúplatně převést pozemek parc.č. 162/9. Jedná se o pozemek pod trafostanicí, na kterém je částečně také
místní komunikace.

Návrh usnesení: Zastupitelé  schvalují uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 162/9
k.ú. Sádek, obec Sádek majitel Agor Tech spol. s r.o., se sídlem Sádek č.p. 1, 261 01
Sádek na Obec Sádek se sídlem Sádek č.p. 39, 261 01 Sádek.
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Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

VI. Ostatní informace
a) Dopravní značení v obci Sádek  

Starosta informoval o postupu při přípravě dopravního značení v obci.

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Seznam přijatých usnesení: 
1. Zastupitelé schvalují upravený program zasedání.
2. Zastupitelé schvalují rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný, v paragrafovém znění. Závazné parametry

stanovují jednotlivé paragrafy rozpočtu.
3. Zastupitelé  schvalují  obecně  závaznou  vyhlášku  o  místním  poplatku  za  odkládání  komunálního

odpadu z nemovité věci.
4. Zastupitelé schvalují kalkulaci nákladů na provoz ČOV na rok 2023 a potvrzují plně obnovující cenu 

stočného na 55,87 Kč/m3 bez DPH.
Pro občany stanovují zastupitelé zastropovanou cenu ve výši 95,-Kč/osobu a měsíc vč. DPH, pro 
chalupáře ve výši 2 280,- Kč/rok a nemovitost vč. DPH. Splatnost částky je možné rozdělit na dva 
termíny, 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

5. Zastupitelé pověřují starostu schválením závěrečného rozpočtového opatření za rok 2022.
6. Zastupitelé schvalují  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.  162/9 k.ú. Sádek,

obec Sádek majitel Agor Tech spol. s r.o., se sídlem Sádek č.p. 1, 261 01 Sádek na Obec Sádek se
sídlem Sádek č.p. 39, 261 01 Sádek.

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

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Návrh rozpočtu na rok 2023 (kopie)
3) Výpočet poplatku za odkládání komunálního odpadu
4) Vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
5) Výpočet stočného (Formulář ministerstva financí + doplňující výpočty)

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2022

Zapisovatel: ………………………………………………

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

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