Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 13.4.2016, 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 téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostou obce Eduardem Frischem (dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal všechny přítomné.
Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. Pavel Drda, p. Bc. Daniel Oliva, sl. Mgr. Nikola
Kočandrlová
Omluveni: p. Bc. Marek Frisch, sl. Mgr. Petra Zábojníková
Předsedající konstatoval, ţe je přítomno pět členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů),
takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající schůze konstatoval, ţe 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 6.4.2016 do 13.4.2016. 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) Ţádost o prodej části pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Stráň
6) Prodej pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Sadov
7) Prodej pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Sadov
8) Ţádost o prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var
9) Ţádost o prodej pozemku p.č. 1271/18 v k.ú. Bor u Karlových Var
10) Územní plán obce Sadov
11) Ţádost Římskokatolické farnosti Ostrov o přidělení dotace – kostel sv. Máří Magdalény v Boru
12) Veřejnoprávní smlouva o poskytování pečovatelské sluţby na rok 2016 – Res vitae z.s.
13) Závěrečný účet Obce Sadov za rok 2015
14) Účetní závěrka Obce Sadov za rok 2015
15) Plnění rozpočtu 1-3/2016
16) Přidělení dotace VSOZČ – kanalizace na Rejdě
17) Oprava komunikace Lesov (od mostu směrem na hřiště TJ Sokol Sadov)
18) Nákup příslušenství na multifunkční univerzál Park Renger 2150B (sečení a sběr trávy)
19) Rekonstrukce chodníku dolní Lesov (ţádost o dotaci, výběrové řízení)
20) Smlouva o zřízení věcného břemene-sluţebnosti-Sadov,Lesov p.č. 329/1, Kříţková,kNN
21) Rozpočtové opatření č. 7/2016 a 8/2016
22) Revitalizace sídelní zeleně v částech obce Bor a Stráň
23) Informace starosty
24) Různé
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající poţádal ověřovatele zápisu ze dne 24.2.2016 p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatel
nemá připomínky.
3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání p. Bc. Daniela Olivu a p. Pavla Drdu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Bc. Daniela Olivu a p.
Pavla Drdu.
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Pro : 5

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 : 5
Proti : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Zdržel se : 0

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.1.2016:
Schválené smlouvy určené k podpisu byly podepsány, správní ţaloba byla podána.
5) Žádost o prodej části pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Stráň:
Přeloţeno z minulého zastupitelstva. Pan S. ţádá o prodej části pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Stráň o
výměře cca 1300 m2. Předsedající sdělil, ţe pozemek je v územním plánu veden jako veřejné prostranství.
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 863/1 v k.ú.
Stráň o výměře cca 1300 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6) Prodej pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Sadov:
Předsedající seznámil přítomné se situací. Prodej pozemku byl schválen na minulém jednání
zastupitelstva. Mezi Obcí Sadov a p. D. K. došlo k následující dohodě – p. D. K. smění část svého pozemku
za část pozemku obecního a zbytek pozemku odkoupí. Byl vypracován geometrický plán a směna a prodej
pozemku byl opětovně zveřejněn v období od 29.3. do 13.4.2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov revokuje usnesení č. 7/1/2016.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje směnu a prodej pozemku dle geometrického plánu č. 440-3/2016
následovně: p.č. 263/6 v k.ú. Sadov o výměře 147 m2 – prodej o výměře 84 m2, směna o výměře 63 m2
za p.č. 263/4 o výměře 63 m2. Nabyvatelé pozemku jsou K. J., K. D., K. K..
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Prodej pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Sadov:
Předsedající seznámil přítomné se situací. Prodej byl schválen na minulém jednání zastupitelstva.
Mezi Obcí Sadov a p. J. Č. a RNDr. J. Č. došlo k následující dohodě – p. J. Č. a RNDr. J. Č., smění část
svého pozemku za část pozemku obecního a zbytek pozemku odkoupí. Byl vypracován geometrický plán a
směna a prodej pozemku byl opětovně zveřejněn v období od 29.3. do 13.4.2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov revokuje usnesení č. 9/1/2016.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje směnu a prodej pozemku dle geometrického plánu č. 440-3/2016
následovně: prodej pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Sadov o výměře 45 m2, pozemek p.č. 264/1 v k.ú. Sadov
o výměře 356 m2 – prodej o výměře 313 m2, směna o výměře 43 m2 za p.č. 282/4 o výměře 43 m2.
Nabyvatelé pozemku jsou p. J. Č. a RNDr. J. Č..
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
8) Žádost o prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var:
MUDr. H. S., p. M. N. a p. J. T. ţádají o prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových
Var, kaţdý o výměře cca 1000 m2. Předsedající seznámil přítomné se ţádostí, dle územního plánu se jedná o
území NSpz – přírodní a zemědělská plocha.
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Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor
u Karlových Var o výměře cca 1000 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
9) Žádost o prodej pozemku p.č. 1271/18 v k.ú. Bor u Karlových Var:
Paní J. N. ţádá o prodej pozemku p.č. 1271/18 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 120 m2.
Předsedající seznámil přítomné se ţádostí, přes tento pozemek je jediný moţný přístup k zadní části
obecního rybníku.
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1271/18 v k.ú. Bor u
Karlových Var o výměře 120 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
10) Územní plán obce Sadov:
Předsedající sdělil informace o dokončení nového územního plánu. L. Ludvík informace doplnil –
nový územní plán se zpracovával od roku 2009. Územní plán prošel všemi kroky, které určuje zákon. Byly
vyhodnoceny a zapracovány námitky a připomínky jak občanů, tak i dotčených orgánů. Do nového
územního plánu by se nemělo pár let zasahovat. Případné změny v ÚP by se měly provádět při aktualizaci
ÚP, cca jednou za 4 aţ 5 let. Do budoucna hrozí, ţe rozvojové plochy, které nebudou zastavěny, budou
převedeny zpět na původní území.
Návrh usnesení: ZO Sadov ověřuje, že Návrh ÚP Sadov není v rozporu s Politikou územního rozvoje
České republiky, ve znění Aktualizace č.1 a Zásadami územní rozvoje Karlovarského kraje. Dále
ověřilo, že návrh je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov rozhoduje v souladu s §172 odst. 5 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném projednání – rozhodnutí je
součástí důvodové zprávy a části odůvodnění Návrhu ÚP Sadov.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Územní plán Sadov.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
11) Žádost Římskokatolické farnosti Ostrov o přidělení dotace – kostel sv. Máří Magdalény v Boru:
Římskokatolická farnost Ostrov ţádá o dotaci ve výši 150 000,- Kč na opravu a restaurování kostela
sv. Máří Magdalény v Boru. Předsedající seznámil přítomné se ţádostí, jedná se o kaţdoroční příspěvek na
obnovu kostela sv. Máří Magdalény v Boru.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje přidělení dotace Římskokatolické farnosti Ostrov ve výši
150 000,- Kč na opravu a restaurování kostela sv. Máří Magdalény v Boru a starostu obce pověřuje
podepsáním veřejnoprávní smlouvy.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
12) Veřejnoprávní smlouva o poskytování pečovatelské služby na rok 2016 – Res vitae z.s.:
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou. Smlouva se uzavírá kaţdoročně.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytování pečovatelské služby na
rok 2016 a starostu pověřuje jejím podpisem.
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Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
13) Závěrečný účet obce Sadov za rok 2015:
Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem, který byl zveřejněn v období od 21.3. do
6.4.2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy o výsledku hospodaření zpracované odborem kontroly KÚ Karlovarského kraje za rok
2015, s výhradou: doba mezi konáním zasedání zastupitelstva obce dne 20.5.2015 a 26.8.2015 byla
delší než tříměsíční lhůta stanovená zákonem o obcích. ZO Sadov přijímá toto nápravné opatření:
termíny zasedání zastupitelstva obce Sadov budou stanovovány tak, aby byla dodržena zákonná
lhůta, která je určena zákonem o obcích a určuje maximální prodlevu mezi jednáním ZO.
Pro : 5 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
14) Účetní závěrka obce Sadov za rok 2015:
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou a se ţádostí ekonomky obce o schválení převodu
výsledku hospodaření.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a potvrzuje její věrný a poctivý
obraz.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 3 658 155,20
Kč z účtu 431 na účet 432 nerozdělený zisk minulých období.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
15) Plnění rozpočtu 1-3/2016:
Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu za období 1-3/2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje plnění rozpočtu 1-3/2016.
Pro : 5
Proti : 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno

Zdržel se : 0

16) Přidělení dotace VSOZČ – kanalizace na Rejdě:
VZOZČ ţádá o finanční příspěvek z rozpočtu Obce Sadov na realizaci obecní vodohospodářské
infrastruktury. Stavba – „Sadov, dešťová a splašková kanalizace Rejda“. Předsedající sdělil informace o
stavební akci, na kterou je jiţ vydáno stavební povolení. Jedná se o prodlouţení splaškové kanalizace a
výstavbu kanalizace dešťové. Stavební akce by měla začít v červnu. O přesném termínu budou občané
informování písemně, výstavba kanalizace si vyţádá úplnou uzavírku komunikace. Obec Sadov je členem
VSOZČ a proto bude stavebníkem toto sdruţení, které na stavbu přispěje i určitou finanční částkou.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 001 430,- Kč
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na realizaci obecní vodohospodářské
infrastruktury „Sadov, dešťová a splašková kanalizace Rejda“ a starostu obce pověřuje podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
17) Oprava komunikace Lesov (od mostu směrem na hřiště TJ Sokol Sadov):
Obec obdrţela nabídku od společnosti COLAS CZ na opravu komunikace ve výši 267 555,- Kč bez
DPH.
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Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti COLAS CZ na opravu komunikace
v Lesově od mostu směrem na hřiště TJ Sokol Sadov, opravu asfaltu u kulturního domu a záplaty
výtluků ve výši 267 555,- bez DPH a starostu pověřuje podpisem smlouvy o dílo.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
18) Nákup příslušenství na multifunkční univerzál Park Renger 2150B (sečení a sběr trávy):
Obec obdrţela nabídku na příslušenství pro univerzální stroj, který byl zakoupen pro zimní údrţbu
chodníků. S tímto příslušenstvím bude moţné sekat větší travnaté plochy. Tím se zrychlí údrţba travnatých
ploch v letních měsících.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nákup sečení se sběrem pro stroj NILFISK Park Ranger 2150 za
nabídkovou cenu 277 814,- Kč s DPH.
Pro : 5 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
19) Rekonstrukce chodníku dolní Lesov (žádost o dotaci, výběrové řízení):
Předsedající seznámil přítomné se záměrem podat ţádost o dotaci na stavební akci „Stavební úprava
chodníku při silnici III/22129“. V případě neúspěchu má obec připraveny finanční prostředky a je schopna
tuto akci financovat ze svých prostředků. Stavební akce, která zahrnuje rekonstrukci celého chodníku
v dolním Lesově včetně veřejného osvětlení a autobusového zálivu, bude probíhat v letních měsících.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje podání žádosti o dotaci do IROP na projekt „Stavební úprava
chodníku při silnici III/22129“ ve výši 7 000 000,- Kč celkových nákladů.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Stavební úprava chodníku
při silnici III/22129“ ve výši min. 10 % z celkových způsobilých nákladů.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zajištění předfinancování projektu „Stavební úprava chodníku
při silnici III/22129“ ve výši 100 % z celkových nákladů.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje starostu obce oslovit min. pět stavebních společností a předat jim
zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úprava
chodníku při silnici III/22129“.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje předsedu stavební komise stanovit hodnotící komisi, která
vyhodnotí dodané nabídky na akci „Stavební úprava chodníku při silnici III/22129“ a výsledky
předloží zastupitelstvu ke schválení.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno

20) Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti-Sadov,Lesov p.č. 329/1, Křížková,kNN:
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-0003193/001-Sadov, Lesov p.č. 329/1, Křížková, kNN a starostu obce pověřuje jejím podpisem.
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Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 28 bylo schváleno
21) Rozpočtové opatření č. 7/2016 a 8/2016:
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8/2016. Jedná se o navýšení výdajů
za územní plán a dotace na 1 pracovní místo.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 (územní plán Sadov) snižují se
výdaje-odd. 37 §45, pol. 6122 o 70 000,- Kč, zvyšují se výdaje-odd. 36 §35, pol. 6119 o 70 000,- Kč.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 (dotace na 1 pracovní místo za
měsíc únor).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno
22) Revitalizace sídelní zeleně v částech obce Bor a Stráň:
Předsedající seznámil přítomné se zakázkou. Jedná se revitalizaci veřejné zeleně na hřbitově v Boru,
před kostelem a veřejné prostranství ve Stráni. Obec obdrţela tři nabídky. Nejlevnější nabídku podala
společnost 23/02 ZO ČSOP BERKUT a to ve výši 464 197,16 Kč s DPH. Na tuto akci bylo zároveň
poţádáno o dotaci z programu rozvoje venkova. L. Ludvík – na základě dendrologického průzkumu byly
navrţeny nemocné a nebezpečné stromy ke kácení. Bohuţel, i kdyţ se kácí nebezpečné stromy, tak zaznívají
od občanů negativní reakce. Například před kostelem v Boru někdo před lety nechal zkrátit kmen lip tak
nevhodným způsobem, ţe se postupem času staly velmi nebezpečnými. Lípy dle pařezu sice vypadaly jako
zdravé, ale jejich zkrácením byla způsobena hniloba v koruně stromu a tím jejich celková nestabilita. Za
pokácené stromy je samozřejmě plánovaná nová výsadba.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku 23/02 ZO ČSOP BERKUT, IČ: 66364256 na zakázku
malého rozsahu „Revitalizace sídelní zeleně v obci Bor a Stráň“ ve výši 464 197,16 Kč s DPH a
starostu pověřuje podpisem smlouvy o dílo.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno
23) Informace starosty:
a) Nákup dluhopisů – předsedající seznámil přítomné s nabídkou na nákup dluhopisů ve výši
405 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o úpisu dluhopisů “GEEN.List 02 5,00/19“ ve
výši 405 000,- Kč (nominální hodnota a alikvotní úrokový výnos), tj. 8 kusů dluhopisů “GEEN.List 02
5,00/19“, ISIN CZ0003513509, o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, ve formě na jméno, v listinné podobě,
s pevným úrokovým výnosem 5% ročně, emitované na období do roku 2019.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno
b) Výpověď z nájmu – předsedající informoval o situaci v nájemním bytě v obecním domě Lesov
31. Dále informoval o jednáních s právním zástupcem Obce Sadov a poţádal zastupitelstvo o pověření podat
současným nájemníkům výpověď z nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje starostu obce podat výpověď z nájmu bytové jednotky v prvním
patře obecního domu Lesov 31 – nájemníci manželé Pancovi.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 33 bylo schváleno
b) Strategický rozvojový plán obce Sadov – L. Ludvík informoval přítomné o zpracování
strategického rozvojového plánu obce Sadov na období 2016 – 2030. Strategický plán obci vypracovává Ing.
Petr Šika. Všechny kroky jsou samozřejmě konzultovány s vedením obce. Dále informoval o proběhlé
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anketě, kde se mohli občané vyjádřit věcem v obci, které fungují dobře a také k věcem, které nefungují a
případně navrhnout nějaké změny. Vydáno bylo cca 600 tiskopisů, vráceno zpět 78, coţ je asi 9 %
dospělých občanů. Bohuţel někteří občané pojali anketu jako anonymní útok na vedení obce. Vzhledem
k tomu, ţe v obci ţije kolem 1300 občanů, z nichţ asi 900 občanů je starších 18 let, jsou takové útoky
v menšině. Anketa měla přiblíţit potřeby občanů, kterým je třeba se do budoucna věnovat. Ze zkušenosti ví,
ţe občas z různých koutů obce od některých občanů zaznívá, ţe zrovna pro ně obec nic nedělá, ale kdyţ
mají vyjádřit, co by tedy potřebovali, tak ve většině případů nejsou schopni odpovědět. V otázce, které
záleţitosti v obci fungují, byly odpovědi např. svoz domovního odpadu, údrţba veřejných prostranství,
základní škola apod. Zaznělo například i to, ţe je v Sadově draţší poplatek za svoz domovního odpadu neţ
v jiných obcích. Svoz domovního odpadu se řeší dvěma způsoby. Některé obce mají určen místní poplatek,
např. 500,- Kč. Ten se pak platí za kaţdého občana, tedy i děti. Obec Sadov šla jinou cestou právě proto, aby
poplatek nebyl tak vysoký. Občané uzavírají smlouvu a platí za velikost odpadové nádoby. Tady v tomto
systému je moţné, ţe se třeba domluví dva rodinné domy a mají nádobu společnou. Takţe se neplatí za
občana, ale za nádobu. Zdůraznil, ţe tento poplatek není jen za svoz komunálního odpadu, ale i za vyváţení
nádob na tříděný odpad a dvakrát ročně za svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Obec na těchto
poplatcích nejen nevydělá, ale dokonce musí ročně několik set tisíc doplácet. Poplatek se navíc několik let
nezvyšoval, i kdyţ byla rozšířena místa pro tříděný odpad a ceny za svoz se neustále zvyšují. V otázce, jaké
priority by se měly prosazovat, zaznělo např. sportoviště, infrastruktura, opravy komunikací, péče o zeleň
atd. Jiţ v současné době se na těchto prioritách pracuje a ve strategickém plánu budou zakomponovány.
Například jiţ dnes se zpracovává studie výstavby chodníku v Boru, oprava a rozšíření sportoviště jak
v Sadově – Lesově, tak i v Boru, rekonstrukce komunikací, chodníku v dolním Lesově, výměna veřejného
osvětlení za úspornější a mnoho jiného. Bohuţel příprava těchto akcí je natolik náročná, ţe jejich realizace
trvá i několik let. Předsedající informaci doplnil – ocenil to, ţe se někteří občané pod své odpovědi dokázali
podepsat. Obec Sadov má rozlohu 20 km2 a má pět částí. Jsou věci, do kterých obec investovat můţe, ale
jsou také věci, které obci nepatří a investovat do nich nemůţe. Například krajské komunikace spolu se
stromy, které tyto komunikace lemují, koryta potoků a břehů a další.
c) Rybářské závody – předsedající informoval o dětských rybářských závodech, které se odehrají
24.4 2016 na rybníku u školy.
d) Předsedající informoval přítomné, ţe 19.4.2016 navštíví obec Sadov hejtman Karlovarského kraje
JUDr. Martin Havel. Protoţe je předsedající hrdý na to, jak funguje škola v Sadově, pozval p. hejtmana do
školy.
e) Předsedající informoval o akci „Čištění řeky Ohře“, kterou pořádají Místní akční skupiny
v Karlovarském kraji dne 16.4.2016. V sobotu se čistí úsek od Lokte aţ do Stráţe nad Ohří. Do akce se
zapojují obce, přes které protéká řeka Ohře. Po vodě bude úklid probíhat na raftech. V obci Sadov protéká
Ohře přes katastrální území Bor u Karlových Var. Je to asi úsek 4,5 km břehu u kempu Hubertus. Protoţe
přístup k řece je problematický, sraz bude u hasičské zbrojnice v Boru po osmé hodině.
24) Různé:
L. Ludvík – informoval o jednáních s Karlovarským krajem o stavbě cyklostezky Ohře, na kterou je jiţ
vydané stavební povolení. Jedná se o úsek Všeborovice – Šemnice. Obec ve spolupráci s Karlovarským
krajem hledá cesty, jak tuto stavbu zrealizovat a hlavně jak zajistit její financování. Nejdelší úsek této
cyklostezky je přes katastr Bor u Karlových Var.
Předsedající poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.
starosta obce Sadov Eduard Frisch

---------------------------

místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík -------------------ověřovatelé zápisu

___________________
Bc. Daniel Oliva

_________________
Pavel Drda
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