Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 9.7.2018, 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
místostarostou obce Ladislavem Ludvíkem (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, p.
Ing. Šimon Dvořák, sl. Mgr. Petra Zábojníková
Omluveni: ---------------------Předsedající konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů),
tím je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona o
obcích a tato informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 2.7.2018 do 9.7.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
1. Program jednání :
Navržený program:
1) Schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení
3) Uzavření pracovní smlouvy se členem zastupitelstva
4) Pověření člena zastupitelstva obce k přijímání prohlášení o uzavření manželství formou občanského
sňatku
5) Volba starosty obce
6) Různé
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání p. Eduarda Frische a p. Pavla Drdu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Eduarda Frische a p.
Pavla Drdu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Bc. Marka Frische.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Bc. Marka Frische.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
3. Uzavření pracovní smlouvy se členem zastupitelstva:
Předsedající sdělil přítomným, že v současné době střídavě čerpají dovolenou zaměstnanci na údržbu
veřejné zeleně. Protože práce je stále mnoho, navrhuje, přijmout dalšího zaměstnance a to p. E. Frische,
který zná tuto obec velmi dobře a ví co je potřeba udržovat a uklízet. Pokud budou mít zájem ještě další
osoby, je možné je zaměstnat na dohodu. Zatím nikdo jiný zájem neprojevil. Obec měla uzavřenou smlouvu
i s Úřadem práce na veřejně prospěšné práce, ale ani tam nikdo zájem pracovat neprojevil. Vzhledem
k tomu, že p. E. Frisch je členem zastupitelstva, musí uzavření smlouvy odsouhlasit zastupitelstvo.
Návrh usnesení: ZO Sadov souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu na pozici údržbář veřejné
zeleně mezi obcí a členem zastupitelstva obce p. Eduardem Frischem.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 1 (E. Frisch)
Usnesení č. 4 bylo schváleno
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4) Pověření člena zastupitelstva obce k přijímání prohlášení o uzavření manželství formou
občanského sňatku:
Předsedající sdělil, že provádět uzavírání manželství může starosta, místostarosta nebo pověřený člen
zastupitelstva. Protože jsou již domluvené některé termíny svateb, kde měl být oddávající p. E. Frisch,
navrhl pověřit člena zastupitelstva p. E. Frische k přijímání prohlášení o uzavření manželství formou
občanského sňatku.
Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje člena zastupitelstva obce p. Eduarda Frische k přijímání
prohlášení o uzavření manželství formou občanského sňatku.
Pro : 6
Proti : 0
Zdržel se : 1 (E. Frisch)
Usnesení č. 5 bylo schváleno
5) Volba starosty obce:
Předsedající informoval o písemné rezignaci p. Eduarda Frische na funkci starosty dne 30.6.2018.
Dále informoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně hlasováním. Členové
zastupitelstva jinou volbu nenavrhli. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k návrhům jmen na funkci
starosty.
Zastupitelka Mgr. Petra Zábojníková navrhla na funkci starosty obce p. Ladislava Ludvíka.
Zastupitel p. Eduard Frisch navrhl na funkci starosty obce p. Ladislava Ludvíka.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí starostou obce p. Ladislava Ludvíka.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Předsedající p. Ladislav Ludvík poděkoval za podporu a za zvolení starostou obce. Dále informoval,
že touto volbou se uvolnila funkce místostarosty obce. Aby nemuselo být svoláno další jednání
zastupitelstva, navrhl doplnit na program jednání body: 6. Určení počtu místostarostů a určení jak bude člen
zastupitelstva funkci místostarosty vykonávat (uvolněný nebo neuvolněný), 7. Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, 8. Určení způsobu volby místostarosty, volba
místostarosty. Bod Různé navrhl zařadit pod č. 9.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zařazení následujících bodů na program jednání:
6. Určení počtu místostarostů a určení jak bude člen zastupitelstva funkci místostarosty vykonávat
(uvolněný nebo neuvolněný)
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8. Určení způsobu volby místostarosty, volba místostarosty
Bod Různé bude zařazen pod č. 9.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6. Určení počtu místostarostů a určení jak bude člen zastupitelstva funkci místostarosty vykonávat
(uvolněný nebo neuvolněný):
Předsedající navrhl zvolit dva neuvolněné místostarosty, protože tato funkce bude vykonávaná pouze
do voleb, které se uskuteční v říjnu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce místostarosty obce, bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající seznámil přítomné s maximální odměnou pro neuvolněného místostarostu, která činí
27 613,- Kč. Protože navrhl volit dva neuvolněné místostarosty, navrhl maximální odměnu rozdělit a
zaokrouhlit směrem dolů. Odměnu pro neuvolněného místostarostu navrhl ve výši 13 000,- Kč měsíčně.
Návrh usnesení: ZO Sadov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce následovně:
Místostarosta obce 13 000,- Kč
Odměna bude poskytována od 10.7.2018.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
8. Určení způsobu volby místostarosty, volba místostarosty:
Předsedající informoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejně
hlasováním. Jiný návrh nebyl podán.
Předsedající navrhl na post prvního místostarosty p. Bc. Marka Frische. Zároveň sdělil, že první
místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí 1. místostarostou, který v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, p. Bc. Marka Frische.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2 (Dvořák, Zábojníková)
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Předsedající navrhl na post druhého místostarosty p. Bc. Daniela Olivu. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí 2. místostarostou p. Bc. Daniela Olivu.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Nově zvolený místostarosta p. Bc. Marek Frisch rezignoval na post předsedy finančního výboru.
Nově zvolený místostarosta p. Bc. Daniel Oliva rezignoval na post předsedy kontrolního výboru.
Předsedající sdělil, že ustanovení kontrolního a finančního výboru přikazuje zákon a proto navrhl doplnění
bodů na program jednání zastupitelstva: 9. Volba předsedy finančního výboru, 10. Volba předsedy
kontrolního výboru. Bod Různé navrhl zařadit pod č. 11.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zařazení následujících bodů na program jednání:
9. Volba předsedy finančního výboru
10. Volba předsedy kontrolního výboru
Bod Různé bude zařazen pod č. 11.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
9. Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru p. Pavla Drdu. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou finančního výboru p. Pavla Drdu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2 (Dvořák, Zábojníková)
Usnesení č. 14 bylo schváleno
10. Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru p. Eduarda Frische. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou kontrolního výboru p. Eduarda Frische.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 3 (Dvořák, Zábojníková, E. Frisch)
Usnesení č. 15 bylo schváleno
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11. Různé:
E. Frisch – poděkoval všem, kteří mu za dobu jeho působení ve funkci starosty obce pomáhali
s kulturou. Dále poděkoval všem, kteří se starají o veřejnou zeleň a tím pomáhají obci. Zmínil se o návštěvě
komise v rámci soutěže Vesnice roku 2018, které se v obci velmi líbilo. Dále ještě poděkoval p. Ladislavu
Ludvíkovi za velmi dobrou spolupráci při vedení obce.
L. Ludvík – poděkoval p. Eduardu Frischovi za jeho působení ve funkci starosty obce. Podotkl, že za
ty roky se mnohé povedlo právě díky spolupráci na vedení obce. Sdělil, že od roku 2009, kdy se stal
místostarostou obce, byla spolupráce velmi dobrá, a i když se ve všem neshodli, vždy nalezli nějaké
kompromisní řešení.
A. Juštíková – vznesla dotaz na dopravní situaci u školy. Předsedající odpověděl – dopravní řešení u
školy se řeší s dopravním inženýrem. V současné době je před dokončením studie možného řešení. Ke studii
se musí ještě vyjádřit kompetentní orgány.

Předsedající poděkoval za účast a zasedání ukončil.

starosta Obce Sadov Ladislav Ludvík

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

místostarosta Obce Sadov Bc. Marek Frisch -------------------------

ověřovatelé zápisu

___________________
Pavel Drda

_________________
Eduard Frisch
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