Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 21.12.2015, od 17:00 hodin v KD Sadov
upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout na OÚ Sadov

1. Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce Eduardem Frischem (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal všechny přítomné.
Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Bc. Marek Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. Pavel Drda, sl. Mgr. Nikola
Kočandrlová, sl. Mgr. Petra Zábojníková, p. Bc. Daniel Oliva.
Omluveni: ----------------------------Předsedající konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající schůze konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1
zákona o obcích, informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.12.2015 do 21.12.2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
2. Program jednání :
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení
4) Kontrola usnesení
5) Rozpočtová opatření
6) Rozpočet obce na rok 2016
7) Příkazní smlouva
8) Dodatek k hospodářské smlouvě – zimní údržba
9) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno – Sadov Rejda
10) Smlouva o kooperačním příspěvku
11) Volba členů kontrolního výboru
12) Termíny svatebních obřadů
13) Informace starosty
14) Různé
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 11.11.2015 p. Bc. Marka Frische a p. Bc. Daniela Olivu o
vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.
3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání p. Bc. Marka Frische a p. Pavla Drdu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Bc. Marka Frische a p.
Pavla Drdu.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Pro : 7
Proti : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.11.2015:
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Zdržel se : 0

Záměry prodeje pozemků byly zveřejněny, multifunkční univerzál byl zakoupen, smlouvy určené
k podpisu byly podepsány. Usnesení jsou postupně naplňována.
5) Rozpočtová opatření:
 č. 17/2015 – velkoobjemový odpad
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015 – snižují se výdaje (odd.27 §21,
pol. 5169) o 30 000,- Kč; zvyšují se výdaje (odd. 37 §23, pol. 5169) o 10 000,- Kč, (odd. 37 §22, pol.
5169) o 4 000,- Kč, (odd. 37 §22, pol. 5363) o 16 000,- Kč.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
 č. 18/2015 – bankovní služby
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2015 – zvyšují se příjmy (odd. 10 §32,
pol. 2111) o 2 000,- Kč, zvyšují se výdaje (odd. 63 §10, pol. 5163) o 2 000,- Kč.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
 č. 19/2015 – odměny zastupitelů
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2015 – zvyšují se příjmy (odd. 10 §32,
pol. 2111) o 50 000,- Kč, zvyšují se výdaje (odd. 61 § 12, pol. 5023) o 50 000,- Kč.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
 č. 20/2015 – dotace – Úřad práce
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2015 – zvyšují se příjmy o 13 000,- Kč,
zvyšují se výdaje o 13 000,- Kč.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6) Rozpočet obce Sadov na rok 2016:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Sadov, který byl zveřejněn od 3.12. do
21.12.2015. K návrhu rozpočtu nebyly podány žádné připomínky ani námitky či návrhy k doplnění.
Rozprava: P. Drda vznesl dotaz na položku č. 6171 – činnost místní správy. Předsedající odpověděl –
v tomto paragrafu je započítána částka na rekonstrukci chodby na obecním úřadu. Opravovat se bude
podlaha, elektroinstalace, stěny, strop a schody do knihovny. L. Ludvík a p. Antlová informace doplnili.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje návrh rozpočtu obce Sadov na rok 2015 v paragrafovém členění:
příjmy 15 820 tis. Kč, výdaje 26 700,6 tis. Kč, financování 10 880,6 tis. Kč.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
7) Příkazní smlouva:
Předsedající informoval o odstranění nedostatků ve smlouvě.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření příkazní smlouvy na právní služby s příkazníkem
JUDr. Josefem Kollárem IČO 66 207 622 za úplatu 4000,- Kč s DPH měsíčně.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
8) Dodatek k hospodářské smlouvě – zimní údržba: příloha č. 4
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje dodatek č. 11 k Hospodářské smlouvě na zimní údržbu
komunikací uzavřenou 20.11.2005 se společností STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. a starostu obce
pověřuje jejím podpisem.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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9) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno – Sadov Rejda: příloha č. 5
L. Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Jedná se o uložení kabelů elektrického vedení do země.
Během této stavby, která je plánovaná na rok 2017, dojde i k rekonstrukci veřejného osvětlení.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0005718/VB/2, název stavby: Sadov, KV,
Rejda, kNN a starostu obce pověřuje jejím podpisem.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
10) Smlouva o kooperačním příspěvku: příloha č. 6
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování
knižního fondu a na provoz AKS Clavius REKS pro Základní knihovnu v Sadově na rok 2016 a
starostu obce pověřuje jejím podpisem.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
11) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající navrhl nové členy kontrolního výboru: p. Pavlínu Kašperkovou a Mgr. Jitku Topičovou.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí jako člena kontrolního výboru p. Pavlínu Kašperkovou a Mgr. Jitku
Topičovou.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
12) Termíny svatebních obřadů:
Předsedající navrhl na základě žádosti matrikářky obce Sadov termíny svatebních obřadů na první
pololetí roku 2016 - 9.1., 13.2, 5.3., 9.4., 14.5., 4.6.2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje termíny svatebních obřadů na první pololetí 2016: 9.1., 13.2,
5.3., 9.4., 14.5., 4.6.2016.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
13) Informace starosty:
 Předsedající využil přítomnosti zaměstnanců obecního úřadu a vznesl na ně dotaz, zda někdy čerpal
na obecní ples nějaké finanční prostředky. Dotaz vznesl proto, že jeho odpovědi na minulém
zasedání zastupitelstva, že nikdy žádné finanční prostředky nečerpal, někteří občané nevěřili.
Ekonomka obce p. J. Antlová a referent státní správy a samosprávy sl. K. Vorlová potvrdily, že
starosta nikdy na pořádání plesu žádné finanční prostředky z rozpočtu obce nečerpal.
 Předsedající se dále zeptal sl. K. Vorlové, zda mu může sdělit, kdy se občané narodili. Sl. Vorlová
odpověděla, že podle zákona mu tyto data nesmí sdělit.
 Předsedající informoval o kontrole ČIŽP. Inspekce konala kontrolu na upozornění občanů na
nepořádek před hasičárnou. V provozu sběrného místa na elektroodpad inspekce nenašla žádné
pochybení. Pochybení našla pouze v administraci odpadů, kde nebyla vedena průběžná evidence. Na
základě dotazů u jiných obcí, zda průběžnou evidenci vedou, bylo zjištěno, že mnoho jiných obcí
tuto evidenci nevede, protože o této povinnosti neví. Průběžná evidence je nařízena zákonem, údaje
z ní se ovšem nikde nevykazují. Ostatní evidence odpadů a hlášení, které se posílají do různých
registrů, byla všechna správně.
 Předsedající informoval, že od 18.1.2016 bude zahájen předprodej lístků na jarní maškarní ples obce.
 Předsedající informoval o převzetí multifunkčního speciálu Park Ranger určeného k odstraňování
sněhu z chodníků. V letním období bude stroj osazen přídavným zařízením na sekání a sběr trávy.
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Předsedající sdělil nové složení kulturní komise – M. Frisch, E. Frisch, S. Chomická, M. Suraová, P.
Mlezivová. Zároveň upozornil, že komise jsou poradním orgánem rady obce, kde není rada zřízena,
tak tyto kompetence přejímá starosta obce. To znamená, že komise v obci Sadov zřizuje starosta a
jsou výhradně jeho poradním orgánem.
Předsedající se vrátil k minulému zasedání, kde p. Koch řekl, že jediná komise, která fungovala, byla
kulturní. Předsedající se zeptal p. Kocha, jak si může dovolit veřejně hodnotit práci komisí, když o
tom jak fungují ostatní komise, nemá absolutně žádné povědomí. Všechny komise určuje starosta a
jsou podřízeni pouze jemu, protože jsou to poradní orgány starosty. Starosta řekl, že komise fungují
tak, jak mají a je s nimi spokojen.
Předsedající citoval z článku, který se věnoval pravomocím starosty. „Pravomoci starosty podle
zákona o obcích jsou ve skutečnosti velmi malé. Zastupuje obec navenek, stojí v čele obecního
úřadu, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, řídí zasedání zastupitelstva obce. Vše
podstatné rozhodují kolektivní orgány – zastupitelstvo obce, a tam má starosta jen jeden hlas jako
každý jiný zvolený zastupitel. Síla dobrého a schopného starosty spočívá v jeho schopnosti
přesvědčit o svých názorech, postojích a návrzích zastupitelstvo, které rozhoduje o všech zásadních
věcech, jako jsou rozpočet, územní plán, prodeje majetku obce atd. Pokud to dokáže, je dobrým a
úspěšným starostou. Když ne, potom zůstane se svými představami osamocen a nemůže být ani
prospěšný obci a občanům, i kdyby jeho nápady byly sebelepší. Ve větších (a někdy i v malých)
obcích a městech do toho navíc vstupuje politika volební strany, koalice, opozice, koaliční
vyjednávání. Pro každého starostu je nutností, aby za ním stála jeho volební strana, a na něm opět
leží povinnost všechny zásadní věci komunikovat uvnitř této volební strany. Ale to většinou nestačí,
málokde získá vítěz komunálních voleb více než 50% mandátů v zastupitelstvu.“ K poslední větě
dodal, že volebnímu hnutí, které vedl, se to povedlo již třikrát. Starosta má pouze jeden hlas a o
svých názorech musí přesvědčit i ostatní zastupitele, i když je to někdy nadlidský úkol. Řekl, že
zastupitelé z jeho volebního hnutí nejsou žádné malé děti a pokud se na něčem dohodnou, pak to
platí. Prostě rozhoduje většina, to je princip demokracie.

14) Různé:
P. Drda – vznesl dotaz na chybějící veřejné osvětlení v Lesově mezi čp. 10 a 68. Údajně tam lampa
veřejného světlení v minulosti byla. Předsedající odpověděl – provede se šetření na místě, a pokud to
technicky půjde, lampa se namontuje.
P. Zábojníková – zastala se p. K. Kocha ve věci kulturní a jiných komisí.
N. Kočandrlová – dotázala se, zda starosta splní slib z minulého zasedání a sdělí, jak pracují komise.
Předsedající odpověděl – své stanovisko k práci komisí již řekl. Komise jsou poradní orgán starosty obce a
jsou odpovědné pouze starostovi. S prací komisí je spokojen.
P. Zábojníková – dodala, že s činností kulturní komise tedy spokojen nebyl, když došlo k odvolání
všech členů. Předsedající – činnost kulturní komise zhodnotil na minulém zasedání. Vrátil se k poznámce,
kterou učinila na minulém zasedání P. Zábojníková o přípravě dřeva na dětský den, že obec nebyla s ničím
nápomocna. Starosta poskytl P. Zábojníkové dvě telefonní čísla na správce lesa, tři zaměstnance obce
s Tranzitem a motorovou pilou. Myslí si, že je to velká pomoc. Na P. Zábojníkové bylo pouze to, že měla
domluvit, kde se může dřevo na táborák vyřezat.
K. Koch – svojí kritiku na adresu práce komisí myslel tak, že slyšel pouze o práci kulturní komise. O
tom jak pracují ostatní komise, nic neslyšel a myslí si, že by o jejich činnosti měli být občané informováni.
Předsedající znovu zopakoval, že komise jsou poradní orgány starosty, a proto je v nich zastoupen i on, a že
pracují k jeho plné spokojenosti.
Předsedající popřál všem lidem dobré vůle krásné Vánoce a šťastný Nový rok, poděkoval všem za účast a
zasedání ukončil.
_____________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík
ověřovatelé zápisu

_________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch
___________________

_________________

Bc. Marek Frisch

Bc. Pavel Drda
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