Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 22.6.2016, 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 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. Ladislav Ludvík, p. Pavel Drda, p. Bc. Daniel Oliva, p. Bc. Marek Frisch
Omluveni: sl. Mgr. Petra Zábojníková, sl. Mgr. Nikola Kočandrlová
Předsedající konstatoval, že je přítomno pět 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 15.6.2016 do 22.6.2016. 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) Smlouva o právu provést stavbu – VO Rejda
6) Smlouva o zřízení věcného břemene
7) Žádost o dotaci – Římskokatolická farnost Ostrov
8) Rozpočtové opatření
9) Termíny svatebních obřadů na druhé pololetí 2016
10) Oprava komunikace směrem na hřiště 2. etapa
11) Informace starosty
12) Různé
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 13.4.2016 p. Bc. Daniela Olivu a p. Pavla Drdu 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 : 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:
Finanční příspěvek VSOZČ na stavbu kanalizace na Rejdě byl poskytnut, komunikace směrem na
hřiště 1. etapa byla opravena, sečení se sběrem pro stroj Nilfisk bylo zakoupeno a používá se, žádost o
dotaci (IROP) na rekonstrukci chodníku v dolním Lesově byla podána, smlouvy určené k podpisu byly
podepsány, dluhopisy byly zakoupeny.
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5) Smlouva o právu provést stavbu – VO Rejda:
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou. Jedná se o nové veřejné osvětlení na Rejdě. ČEZ
projektuje zemní uložení svých sítí a zrušení původních sloupů. Obec Sadov má veřejné osvětlení na těchto
sloupech a proto je nutné zároveň vypracovat projekt pro uložení sítí veřejného osvětlení a postavení nových
sloupů.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Sadov – veřejné
osvětlení“ mezi obcí Sadov a Lesy České republiky, s.p..
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
6) Smlouva o zřízení věcného břemene:
a) Přípojka kNN k rodinnému domu v Boru. 18.6.2013 byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP12-0002869/001 – Sadov, Bor, p.č. 1526/1, Kapolka, kNN.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
b) Přípojky inženýrských sítí k rodinnému domu v Lesově.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
v rámci stavby „Sadov, Lesov – novostavba rodinného domu na p.p.č. 327/1, část přípojky inž. sítí“.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Žádost o dotaci – Římskokatolická farnost Ostrov:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí. Jedná se o žádost na dofinancování opravy varhan
(celková cena opravy je 180 000,- Kč) a o zpracování přípravné dokumentace pro rok 2017. Místostarosta
obce informace doplnil – přípravná dokumentace je potřeba na budoucí opravu kamenné dlažby.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje přidělení dotace Římskokatolické farnosti Ostrov ve výši
50 000,- Kč na opravu a restaurování kostela sv. Máří Magdalény v Boru (dofinancování restaurování
varhan a přípravné dokumentace pro rok 2017).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8) Rozpočtové opatření:
a) rozpočtové opatření č. 11/2016 – likvidace černé skládky.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 – likvidace černé skládky (snižují
se výdaje odd. 37 § 45 pol. 6122 o 10 000,- Kč, zvyšují se výdaje odd. 37 § 39 pol. 5169 o 10 000,- Kč).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
b) rozpočtové opatření č. 12/2016 – vytápění klubu v KD Sadov po dobu rekonstrukce v zimních
měsících.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 – nákup plynu v klubu v KD
Sadov po dobu rekonstrukce (snižují se výdaje odd. 37 § 45 pol. 6122 o 8 000,- Kč, zvyšují se výdaje
odd 36 § 13 pol. 5153 o 8 000,- Kč).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
c) rozpočtové opatření č. 13/2016 – poskytnutí dotace na opravu a restaurování kostela sv. Máří
Magdalény v Boru.
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Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 – dotace na opravu varhan
v kostele sv. Máří Magdalény v Boru (snižují se výdaje odd. 37 § 45, pol. 6122 o 50 000,- Kč, zvyšují
se výdaje odd. 33 § 30, pol. 5223 o 50 000,- Kč).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
d) rozpočtové opatření č. 15/2016 - proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2015.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 – proplacení nevyčerpané
dovolené za rok 2015 (zvyšují se příjmy pol. 1335 o 40 000,- Kč, zvyšují se výdaje odd. 61 § 12 pol.
5023 o 30 000,- Kč, odd. 61 § 12 pol. 5031 o 7 000,- Kč, odd. 61 § 12 pol. 5032 o 3 000,- Kč).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
e) rozpočtové opatření č. 16/2016 - oprava podlahy v klubu v KD Sadov.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016 – oprava podlahy v klubu v KD
Sadov (snižují se výdaje odd. 37 § 45, pol. 6122 o 7000,- Kč, zvyšují se výdaje odd. 36 § 13, pol. 5171 o
7000,- Kč).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
9) Termíny svatebních obřadů na druhé pololetí 2016:
Matrikářka Obce Sadov sl. K. Vorlová žádá o schválení termínů svatebních obřadů na 2. pololetí
roku 2016 následovně: 16.7., 13.8., 17.9., 22.10., 26.11. a 17.12. 2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje termíny svatebních obřadů na 2. pololetí roku 2016 následovně:
16.7., 13.8., 17.9., 22.10., 26.11. a 17.12. 2016.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
10) Oprava komunikace směrem na hřiště 2. etapa:
Předsedající informoval o připravované opravě komunikace v Lesově směrem na hřiště. První etapa
je již hotová, v současné době je nabídka na 2. etapu – od hlavní silnice k mostu a slepá ulice, která slouží
jako příjezd k domům č.p. 111, 79, 62, 65, 58 a 59.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti COLAS CZ na opravu komunikace
v Lesově od hlavní silnice směrem na hřiště TJ Sokol Sadov 2. etapa, ve výši 278 752,- bez DPH.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
11) Informace starosty:
Předsedající informoval o novele zákona o obcích, která nabývá účinnosti 1.7.2016. Ta kromě jiného
zavádí zcela nové ustanovení § 36a, podle něhož může obec ocenit významné životní události svých občanů
(např. pro blahopřání k životním jubileím, k narozením, svatbám apod.). Na základě takto formulovaného
(výslovného) oprávnění budou obce oprávněny pro tyto účely čerpat příslušné údaje ze základního registru
obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu stanoveném § 149a zákona o obcích
(nově bylo rozšířeno i o údaje vztahující se ke svatbě či ke vzniku registrovaného partnerství). Do budoucna
již proto nebude nutný souhlas „oceňovaných“ osob s takovou aktivitou obce (např. v podobě výzev k
přihlášení se pro účely blahopřání k životnímu jubileu). Na druhou stranu je ustanovení § 36a pojímáno jen
jako oprávnění obce a nikoli jako její povinnost.
Předsedající informoval o iRatingovém hodnocení Obce Sadov, kde je hodnocena druhým nejvyšším
stupněm. Je to hodnocení ekonomické stability obce.
Předsedající poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci a realizaci dětského dne
na hřišti TJ Sokol Sadov.
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Předsedající informoval o návštěvě komise v rámci soutěže Vesnice roku 2016. Výsledky ještě
nejsou známé.
Předsedající informoval o soutěži v požárním sportu „O pohár starosty obce“, kterou organizovalo
SDH Bor. V sobotu se konala soutěž dospělých a v neděli krajská soutěž mládeže. Soutěže mládeže se
zúčastnilo 22 družstev z 10 SDH z Karlovarského kraje. Předsedající poděkoval starostovi SDH p. Monice
Klímové a celému jejímu týmu nejen za skvělou organizaci závodů, ale hlavně za výborné fungování
sdružení a práci s mládeží.
12) Různé:
Předsedající poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

starosta obce Sadov Eduard Frisch

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

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

___________________
Bc. Marek Frisch

_________________
Pavel Drda
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