Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 23.11.2016, 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. Marek Frisch, sl. Mgr. Petra
Zábojníková, Ing. Šimon Dvořák
Omluveni: p. Bc. Daniel Oliva
Předsedající konstatoval, že je přítomno šest 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 15.11.2016 do 23.11.2016. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
2. Slib člena zastupitelstva:
Na základě rezignace sl. Mgr. Nikoly Kočandrlové na mandát zastupitele, bylo předáno osvědčení o
nastoupení do funkce členky zastupitelstva obce sl. Ing. Michaele Krejnické. Ing. Michaela Krejnická na
mandát zastupitele také rezignovala. Dalším v pořadí je p. Ing. Šimon Dvořák.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval p. Ing. Šimona Dvořáka ke složení
slibu. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Složení slibu proběhne následovně: po přečtení textu slibu p. Ing. Šimon Dvořák složí slib
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Ing. Šimon Dvořák neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3. Program jednání:
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Slib člena zastupitelstva
3) Schválení programu
4) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení
5) Kontrola usnesení
6) Prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var
7) Prodej části pozemku p.č. 90 v k.ú. Sadov
8) Pronájem střechy Sadov 8 a Lesov 31
9) Plnění rozpočtu za období 1-9/2016
10) Rozpočtová opatření
11) Žádosti o dotace (kabiny TJ a tenisové kurty)
12) Věcná břemena
13) Informace starosty
14) Různé
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 24.8.2016 p. Bc. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření
k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.
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4. 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 : 6
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 : 6
Proti : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Zdržel se : 0

5. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 24.8.2016:
Smlouva o výprose s TJ Sokol Sadov byla podepsaná, projektová dokumentace na nové kabiny se
zpracovává, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení
SDH Bor byla podepsaná, smlouva o dílo na opravu a zkapacitnění propustků na Borském potoce byla
podepsaná a dílo se realizuje, smlouvy o věcných břemenech jsou uzavřeny.
Usnesení č. 19/5/2016 bylo splněno pouze z poloviny, nebyl uzavřen dvouletý termínovaný vklad,
bude projednáno dále.
6. Prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var:
Zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno na zasedání ZO dne 13.4.2016. Záměr byl zveřejněn od
7.11. do 23.11.2016. Žádná nová žádost nebyla podána. Původní žádosti jsou od p. J. T., p. M. N. a MUDr.
H. S..
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var o
výměře 800 m2 p. J. T..
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var p.
o výměře 800 m2 MUDr. H. S..
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var p.
o výměře 800 m2 p. M. N..
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Návrh prodejní ceny: předsedající navrhl cenu určit znaleckým posudkem.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje vypracování znaleckého posudku na cenu v místě obvyklou
v rámci prodeje částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var. Náklady na vypracování
posudku hradí kupující.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
7) Prodej části pozemku p.č. 90 v k.ú. Sadov:
Zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno na zasedání ZO dne 24.8.2016. Záměr byl zveřejněn od
7.11. do 23.11.2016. Žádná nová žádost nebyla podána. Původní žádost je od p. K. T.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 90 (dle geometrického plánu č. 44419/2016 pozemek p.č. 90/2) v k.ú. Sadov o výměře 8 m2 p. K. T..
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh prodejní ceny – zastupitel p. L. Ludvík navrhl 260,- Kč za 1 m2.
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Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje cenu pro prodej části pozemku p.č. 90 v k.ú. Sadov 260,- Kč za
1m2. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
8) Pronájem střechy Sadov 8 a Lesov 31:
Jedná se o pronájem části střechy za účelem umístění zařízení pro příjem internetu. Došlo ke změně
provozovatele. Zveřejněno od 7.11. do 23.11.2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem části střechy o celkové ploše 1m2 na obecních domech
Sadov 8 a Lesov 31 společnosti Wolfstein s.r.o. IČO 27080552, U Habrovky 247/11, Praha 4. Jako
nájemné bude nájemce pronajímateli poskytovat službu internet pro obecní úřad.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
9) Plnění rozpočtu za období 1-9/2016:
Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu. Rozprava: P. Zábojníková vznesla dotaz – jak
obec bojuje s černými skládkami. Předsedající odpověděl – bojujeme ze všech sil, vždy se snažíme nalézt
původce černé skládky a to i v případech, že pozemek není ve vlastnictví obce. Vždy spolupracujeme
s Policií ČR. Bohužel je to marný boj, rozloha obce je 20 km2. Pokud černou skládku zjistíme, tak ihned
reagujeme. Š. Dvořák – dotazuje se na možné použití fotopastí na místech, kde vznikají černé skládky.
Předsedající odpověděl – obec vlastní jednu fotopast, zatím moc nepomohla.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje plnění rozpočtu Obce Sadov za období 1-9/2016.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
10) Rozpočtová opatření:
Předsedající sdělil informace k přečíslování rozpočtových opatření č. 11, 12 a 13/2016 z důvodu
tiskové chyby u rozpočtových opatření v červnu 2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov bere na vědomí informace o přečíslování rozpočtových opatření č. 11, 12 a
13/2016 z důvodu tiskové chyby u rozpočtových opatření v červnu 2016.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Předsedající informoval o zřízení spořicího účtu. Rozprava: Š. Dvořák – spořicí účty jsou nejhorší investiční
projekt, může se stát, že na účtu bude za dva roky záporná částka. Předsedající odpověděl – každý měsíc
musí obec platit poplatky v bance, které jsou vyšší než úrok z vkladu. Spořicí účet je jednou z možností jak
peníze zhodnotit. Š. Dvořák – existují i jiné možnosti zhodnocení, např. nákup nemovitostí, nebo peníze
nějak proinvestovat. P. Zábojníková – vznesla dotaz, o jakou částku se peníze zhodnotí. L. Ludvík
odpověděl – zřízení spořicího účtu se projednávalo na minulém zastupitelstvu, kde bylo vše vysvětleno.
Předsedající odpověděl – přesnou částku si v tuto chvíli nepamatuje, úrok je ale výhodnější, než jaký má
obec dnes.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2016 (zřízení spořicího účtu) zvyšují se
příjmy odd. 63 § 30, pol. 4134 o 5 mil. Kč, zvyšují se výdaje odd. 63 § 30, pol. 5345 o 5 mil. Kč.
Pro : 4
Proti : 2 (Zábojníková, Dvořák)
Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č. 33/2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 (oprava dětských hřišť) snižují se
výdaje odd. 34 § 12, pol. 5171 o 16 000,- Kč, zvyšují se výdaje odd. 34 § 21, pol. 5171 o 16 000,- Kč.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
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Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č. 34/2016. Rozprava: P. Zábojníková vznesla otázku – co
je to odvětvové třídění. L. Ludvík odpověděl – Strategický plán byl omylem zaveden v účetnictví do jiné
rozpočtové položky.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2016 (uvedení výdajů za Strategický
rozvojový plán do správného odvětvového třídění) snižují se výdaje odd. 61 § 71 pol. 5169 o 76 000,Kč, zvyšují se výdaje odd. 36 § 36 pol. 5166 o 76 000,- Kč.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č. 35/2016. Rozprava: L. Ludvík – při provádění stavební
akce „Oprava propustků v Boru“ bylo zjištěno, že vodovodní potrubí by po provedené rekonstrukci mělo
malé krytí. Z tohoto důvodu muselo být přikročeno k přeložce vodovodu pod propustkem. Přeložka
spočívala v hlubším uložení a byla provedena protlakem pod potokem. P. Zábojníková – dotazuje se na
konečnou částku za opravu propustků. L.Ludvík odpověděl – částka za opravu propustků se nemění, na
minulém zasedání zastupitelstvo schválilo nejlevnější nabídku a ta platí. Přeložku vodovodu prováděla firma
VODAKVA.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2016 (přeložka vodovodu v Boru
z důvodu opravy propustku) snižují se výdaje odd. 34 § 12 pol. 5171 o 80 000,- Kč, zvyšují se výdaje
odd. 23 § 10 pol. 5171 o 80 000,- Kč.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 1 (Dvořák)
Usnesení č. 16 bylo schváleno
Předsedající informoval o rozpočtovém opatření č. 35/2016.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2016 (dotace na volby) snižují se
příjmy pol. 4111, ÚZ 98 193 o 27 332,40,- Kč, snižují se výdaje odd. 61 § 15 pol. 5169, ÚZ 98 193 o
27 332,40,- Kč.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
11) Žádosti o dotace (kabiny TJ a tenisové kurty):
L. Ludvík informoval přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na nové kabiny a na opravu tenisových
kurtů na hřišti TJ Sokol Sadov. Dotaci na nové šatny je možno podat do konce listopadu na MŠMT a
spoluúčast je 40%. Na opravu tenisových kurtů je možné žádat na MMR. Obec Sadov obdržela v rámci
soutěže Vesnice roku 2016 bílou stuhu za práci s mládeží. Práce s mládeží spočívá hlavně ve výborném
fungování mateřské a základní školy. K tomuto ocenění přispěli i dobrovolní hasiči z Boru s kroužkem
mladých hasičů. Odměnou za bílou stuhu je 600 tis. Kč formou dotace. Minimální spoluúčast je 20%.
Žádosti se podávají do konce prosince.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MŠMT - programu
,,Státní podpora sportu pro rok 2017 – Podpora materiálně technické základny sportu programové
financování,, a zavazuje se podílet na projektu ve výši 40%.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov souhlasí s použitím finanční odměny za obdržení bílé stuhy v rámci
soutěže Vesnice roku 2016 na rekonstrukci tenisových kurtů.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MMR - Podpora obnovy
a rozvoje venkova v roce 2017, DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku a zavazuje se podílet na
projektu ve výši min. 20%.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
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12) Věcná břemena:
a) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP12-0004539/VB/003. Jedná se o přípojku k rodinnému domu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0004539/VB/003.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
b) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu –
Sadov, KV, Bor, p.č. 148/3, kNN. Jedná se o přípojku k rodinnému domu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-004707/1 Sadov, KV, Bor, p.č. 148/3,
kNN.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
13) Informace starosty:
a) termínovaný vklad – předsedající informoval o snížení úrokových sazeb u termínovaných vkladů a
proto navrhl termínovaný vklad neuzavírat.
Návrh usnesení: ZO Sadov revokuje část usnesení č. 19/5/2016 ze dne 24.8.2016 následovně: ruší se převod 10 000 000,- Kč na termínovaný dvouletý vklad u společnosti Equa bank.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
b) inventury – předsedající informoval přítomné o plánu inventur za rok 2016.
c) zřizovací listina JSDH Bor – L. Ludvík – na základě metodické kontroly, kterou provedl Hasičský
záchranný sbor Karlovarského kraje, bylo doporučeno aktualizovat zřizovací listinu výjezdové jednotky.
Výjezdová jednotka má 11 členů. Velitel je Karel Hromada.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje aktualizovanou Zřizovací listinu jednotky dobrovolných hasičů
obce Sadov s účinností od 24.11.2016, která nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 20.12.2000.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno
d) klub KD – předsedající informoval o pozdním placení nájemného za nebytové prostory
v kulturním domě. Pokud obec dá za hrubé porušení nájemní smlouvy nájemci výpověď, může se stát, že
nikdo další o tyto prostory neprojeví zájem. Současný nájemce byl jediný, kdo o provozování jediné
restaurace v Sadově projevil zájem. Předsedající navrhl stanovit termín zaplacení dlužného nájemného, a
pokud nebude uhrazeno, nájemní smlouvu vypovědět. Rozprava: P. Drda – je to jediná hospoda.
Předsedající odpověděl – potvrdil, že je to sice jediná hospoda, ale dodržovat podmínky nájemní smlouvy je
závazné pro každého. M. Frisch – navrhuje stanovit termín zaplacení dlužného nájemného. L. Ludvík –
informoval o podrobnostech výpovědi. Nájemní stav lze zrušit třemi způsoby. Dohodou, výpovědí za hrubé
poručení nájemní smlouvy a výpovědí bez udání důvodu. U výpovědi za hrubé porušení nájemní smlouvy je
výpovědní doba tři měsíce, u výpovědi bez udání důvodu je to šest měsíců. P. Zábojníková – navrhuje
stanovit datum zaplacení, oslovení někoho jiného kdo by si prostory pronajal a když obec neví jak
investovat 10 mil. Kč tak je např. investovat do rekonstrukce restaurace, aby to nebyla hnusná zakouřená
hospoda, ale hezká nekuřácká restaurace. Předsedající odpověděl – rekonstrukce byla provedena začátkem
roku 2016. Provoz restaurace nespočívá v investicích, ale ve vedení restaurace. To obec moc nemůže
ovlivnit, je to na provozovateli. L. Ludvík – rekonstrukce prostor spočívala ve výměně podlahy,
rekonstrukce stropu spolu s osvětlením, výměnou ventilátorů a instalací nového baru. V tuto chvíli není
potřeba nic rekonstruovat.
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Návrh usnesení: ZO schvaluje podání výpovědi z nájmu nájemci prostor v kulturním domě
společnosti Autosmýkal s.r.o. zastoupené p. Tomášem Smýkalem, pokud nebude uhrazeno dlužné
nájemné do 29.11.2016.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno
14) Různé:
P. Drda – vznesl dotaz, jestli jsou splněné všechny podmínky pro přidělení dotace na chodník
v dolním Lesově a kdy začne jeho rekonstrukce. L. Ludvík odpověděl – žádost o dotaci byla podána na jaře
roku 2016. Do dnešního dne byla obec třikrát vyzvána k různým doplněním. Cca před měsícem obec
obdržela stanovisko fondu, kde bylo sděleno, že není splněna povinnost dosáhnout 50 bodů a proto je žádost
vyřazena. Chybějící body byly odebrány za malý počet bezpečných míst pro přecházení. V projektu je šest
míst, fond uznal pouze dvě. Obec se samozřejmě odvolala a odvolání bylo úspěšné a žádost byla znovu
zařazena do hodnocení. Kdy bude rozhodnuto, není bohužel známo.
P. Drda – upozornil na vynášení nečistot z areálu AZS. Předsedající odpověděl – jedná se o krajskou
komunikaci, na znečištění je upozorní.
P. Zábojníková – vznesla dotaz, kdy bude posekán bývalý autokemp Sasanka. L. Ludvík odpověděl –
jakmile budou mít pracovníci čas, tak bude posekán.
Š. Dvořák – dotázal se na sdružení Krušné hory západ – L. Ludvík odpověděl – v rámci sdružení si
členové vyměňují zkušenosti. Sdružení KHZ je zakladatelem Místní akční skupiny KH, které je obec
partnerem a přes kterou se bude žádat o dotace. Sdružení je také nápomocno při podávání žádostí o dotace.
R. Dlugoš – dotázal se na opravu střechy na obecním domě Lesov 31. L. Ludvík – oprava byla
objednaná, firma zatím obci opravu nepředala a ani za ní nebylo zaplaceno. V dalších dnech bude oprava
prověřena.
R. Dlugoš – dotázal se na situaci kolem bytu p. Pance. Sdělil, že z prostor toalet, které se nachází
v mezipatře, se line nepříjemný zápach. Předsedající odpověděl – zítra se koná schůzka s právníkem. Znovu
zopakoval, že tato situace nemá jednoduché řešení.
p. Zelenka – dotázal se na stav tří stromů v Boru u krajské komunikace. Byl by rád, aby byly stromy
zachovány a nekácely se. L. Ludvík odpověděl – stromy jsou v majetku Karlovarského kraje. Na špatný stav
stromů obec upozornili občané, kteří si stěžovali na padání suchých větví. Celá věc byla konzultovaná
s KSÚSKK jakožto správcem komunikací. Stromy byly označeny a probíhá průzkum stromů. Jaký bude
výsledek, zatím nedovede předpovědět. Pokud bude podaná žádost o kácení, tak musí být samozřejmě
důvodná. O žádosti se rozhoduje ve správním řízení, které vede úředník obecního úřadu. Pokud uzná důvody
ke kácení jako sporné, vyžádá si určitě posudek od Agentury pro ochranu přírody. Obec nikdy nevydala
rozhodnutí o kácení bezdůvodně. Pokud jde o veřejné prostranství, vždy je zpracován odborný posudek.
Jsou stromy, které se zachránit dají a jsou stromy, které jsou nebezpečné a zachránit se nedají.
Předsedající odpověděl – věc má jako mince dvě strany, na jedné je zachráněný strom, na druhé pak úraz
někoho na koho spadla větev ze stromu, který měl být dávno pokácený.
R. Dlugoš - dotázal se na strom u obchodu. L. Ludvík – tento strom je určen k prořezání a ošetření.
Odborná firma je objednaná, prořez by měl proběhnout v následujících dnech. K ošetření jsou navrženy i
další stromy v obci, například za poštou nebo u obecního úřadu.
R. Dlugoš – dotázal se, zda proběhne čištění Sadovského potoka. Předsedající odpověděl – ani
Sadovský potok není v majetku obce, proto by měla otázka směřovat na Povodí Ohře. Podle jeho informací
by mělo být zahájeno čištění potoka v následujících dnech. Na čištění a opravu koryta si nechalo Povodí
Ohře vypracovat projekt.
E. Frisch – sdělil, že se snaží hospodařit s obecními penězi po zralé úvaze a o klíčových věcech
rozhoduje vždy zastupitelstvo. Něco jiného je vzít vlastní peníze a začít je investovat bez ohledu na rizika.
Je velmi rád, že obec před pár lety obdržela v rámci soutěže Vesnice roku oranžovou a letos bílou stuhu. Za
obě stuhy jsou nezanedbatelné finanční odměny. V termínovaných vkladech se hledaly cesty, jak peníze
zúročit a bude rád za každý nápad, který někdo přednese. Samozřejmě pokud to bude investice bez rizika,
protože to nejsou peníze osobní, ale všech občanů. Úrok na spořicím účtu je sice malý, ale pořád jsou to
peníze do plusu a ne do mínusu, jako u běžného účtu, kde jsou větší poplatky než úrok. V současné době
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neví jak bez rizika zhodnotit obecní peníze tak, aby z toho byl větší užitek. Obec obdržela 600 tis a pak
dalších 600 tis především proto, že tu před 10ti lety byla vytvořena intenzivní spolupráce se školou, s hasiči
a dalšími subjekty. Vztahy jsou velmi přátelské, korektní a vstřícné. Když se zeptal členů hodnotící komise,
za co obec ocenění obdržela, bylo mu řečeno, že především za to, jak se k těmto lidem vedení obce chová.
Při historicky první návštěvě hejtmana v obci, mu bylo ctí představit hejtmanovi opravenou a skvěle
fungující školu, na kterou je velmi pyšný. Říkat, že by se mělo něco dělat jinak, je velmi jednouché.
E. Frisch – informoval o rozsvícení vánočního stromku v neděli 27.11.2016 od 17. hod. v parčíku
v Sadově. Dále informoval o mikulášské nadílce pro děti, která se uskuteční v sobotu 3.12.2016 od 15. hod.
v kulturním domě.
E. Frisch – popřál všem lidem dobré vůle hezké Vánoce a hodně štěstí do nového roku 2017.

starosta Obce Sadov Eduard Frisch

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

místostarosta Obce Sadov Ladislav Ludvík --------------------

ověřovatelé zápisu

___________________
Bc. Marek Frisch

_________________
Pavel Drda
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