Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 10.7.2017, 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, p. Bc. Daniel Oliva, sl.
Mgr. Petra Zábojníková, p. Ing. Šimon Dvořák
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 30.6.2017 do 10.7.2017. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
1. Program jednání :
Navržený program:
1) Schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtové opatření
5) Žádost o dotaci na pořízení územní studie
6) Smlouva o zřízení služebnosti
7) Informace starosty
8) 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 7.6.2017 sl. Mgr. Petru Zábojníkovou a p. Bc Daniela Olivu
o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.
2. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání p. Pavla Drdu a p. Bc. Marka Frische.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Pavla Drdu a p. Bc.
Marka Frische.
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 Zdržel se : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 7.6.2017:
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizace) na pozemku p.č. 1337/2 v k.ú. Bor u Karlových
Var byla podepsaná. Smlouva o dílo se společností IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o. na
zakázku malého rozsahu „Stavební úprava chodníku při silnici III/22129“ byla podepsaná..
4) Rozpočtové opatření:
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 6,7 a 8/2017. L. Ludvík informace
doplnil.
RO č. 6/2017 – Rekonstrukce oplocení pamětních míst v Boru před kostelem a ve Stráni.
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RO č. 7/2017 – Rekonstrukce nebytových prostor byla nakonec provedena ve větším měřítku než se
původně očekávalo. Byla upravena zadní místnost v klubu, v kuchyni byla provedena kompletní
rekonstrukce elektrických rozvodů, rekonstrukce vody a kanalizace, oprava stěn včetně nového obložení,
rekonstrukce komína, nákup digestoře a odlučovače tuku.
RO č. 8/2017 – Vypracování projektové dokumentace na výstavbu dětského hřiště v Boru. Obec vlastní
pozemek u hlavní komunikace, který je svažitý a vede přes něj příkop, kterým jsou odváděny dešťové vody.
V projektové dokumentaci bude řešeno zatrubnění příkopu, srovnání pozemku, přístup na pozemek, ošetření
vzrostlých stromů a rozmístění hracích prvků.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 (oplocení pamětních míst v Boru a
ve Stráni) – zvyšují se výdaje odd. 33 §26, pol. 6121 o 200 000,- Kč, snižují se výdaje odd. 34 §12, pol.
6121 o 200 000,- Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 (opravy v nebytovém prostoru v
KD) – zvyšují se výdaje odd. 36 §13, pol. 5171 org. 0553 o 80 000,- Kč, snižují se výdaje odd. 34, §12,
pol. 6121 o 80 000,- Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 (vypracování projektové
dokumentace na výstavbu dětského hřiště v Boru) – zvyšují se výdaje odd. 34 §21, pol. 6121 o 71 000,Kč, snižují se výdaje odd. 34 §12, pol. 6121 o 71 000,- Kč.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
5) Žádost o dotaci na pořízení územní studie:
L. Ludvík seznámil přítomné s možností požádat o dotaci na pořízení územní studie v programu
Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje pro rok 2017.
Karlovarský kraj otevřel třetí kolo, kde je možné podat žádost o dotaci ve dnech od 10.7 – 13.7.2017.
K žádosti je nutné doložit souhlas zastupitelstva. Na minulém zasedání ZO bylo schváleno rozpočtové
opatření na pořízení studie území okolo fotbalového hřiště v Lesově. V platném územním plánu je rozvoj
v této lokalitě podmíněn zpracováním územní studie. V rámci dotace je možné obdržet max. 100 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje podání žádosti o dotaci na územní studii „Lesov, plochy Z12,
Z13 a Z14“ do programu Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací činnosti obcí
Karlovarského kraje pro rok 2017“.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6) Smlouva o zřízení služebnosti:
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0006270/01 – Bor,KV,SMĚR TS KV_0516 STATEK,VNN a
starostu pověřuje podpisem smlouvy.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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7) Informace starosty:
Předsedající sdělil, že se minulého jednání zastupitelstva nezúčastnil, protože čerpal první den ze své
čtrnáctidenní dovolené. Domnívá se, že si při své dovolené může venčit třeba kačera nebo psa. Ze zasedání
byl řádně omluven a chyběl potřetí za tři roky, což není taková tragédie. Každému se již stalo to, že se
z nějakého důvodu nemohl zúčastnit jednání zastupitelstva.
8) Různé:
-------------------------Předsedající poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

starosta Obce Sadov Eduard Frisch

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

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

ověřovatelé zápisu

___________________
Pavel Drda

_________________
Bc. Marek Frisch
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