Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 19.9.2018, 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
starostou obce p. 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 12.9.2018 do 19.9.2018. 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) Žádost o prodej části pozemku p.č. 863/7, 39/1 a pozemku 39/2 v k.ú. Stráň
5) Žádost o pronájem pozemku p.č. 27/1, 27/5, 6/1 a 10/3 v k.ú. Podlesí u Sadova
6) Žádost o prodej části pozemku p.č. 46/4 v k.ú. Bor u Karlových Var
7) Žádost o prodej části pozemku p.č. 863/7 a 877/1 v k.ú. Stráň
8) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var
9) Žádost o prodej části pozemku 27/1 v k.ú. Podlesí u Sadova
10) Žádost o prodej části pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Sadov
11) Žádost o změnu územního plánu
12) Výsledky zadávacího řízení Lesov – malá kopaná
13) Rozpočtové opatření
14) Plnění rozpočtu 1 – 6/2018
15) Opravy komunikací
16) Darovací smlouva – vypořádání pozemků v rámci stavby „Stavební úprava chodníku
při silnici III/22129“ (Obec Sadov – Karlovarský kraj)
17) Informace starosty
18) Různé
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 1/5/2018 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.6.2018 p. Bc. Daniela Olivu a p. Pavla Drdu o vyjádření
k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 9.7.2018 p. Eduarda Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k
zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.
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. 2/5/2018 bylo schváleno
1

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. 3/5/2018 bylo schváleno
3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.6.2018:
Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 1096 v k.ú. Stráň byla podepsána, smlouva na zakázku malého rozsahu
„Sadov, Rejda – oprava místní komunikace“ byla podepsána, výpověď ze smlouvy č. 260000011 o převzetí
a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu byla odeslána, dodatek ke smlouvě č. 194/1209/I
bude uzavřen (probíhá jednání o stavu sběrných míst), odpověď na petici ohledně zpomalení provozu na
Rejdě byla odeslána (dopravní inženýr zpracovává dokumentaci pro stanovení dopravního značení).
Usnesení bylo splněno.
4) Žádost o prodej části pozemku p.č. 863/7, 39/1 a pozemku 39/2 v k.ú. Stráň:
Předsedající informoval o usnesení z minulého jednání, ve kterém bylo schváleno zveřejnění záměru
prodeje. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Sadov v období od 26.7. – 13.8.2018. Dále
informoval o vypracování znaleckého posudku č. 2166 – 49/18 podle kterého je cena v místě obvyklá:
pozemek p.č. 39/1 a 863/7 - 250,- Kč včetně DPH za 1 m2, pozemek p.č. 39/2 – 70 000,- Kč včetně DPH.
K prodeji nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Nebyly podány ani další žádosti. Předsedající
navrhl vše prodat za jednotnou cenu 250,- Kč za 1 m2.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej pozemku p.č. 39/2 o výměře 331 m2, části pozemku p.č.
863/7 o výměře cca 220 m2 a část pozemku p.č. 39/1 o výměře cca 200 m2, vše v k.ú. Stráň p. Ludmile
Patočkové, Stráň 25, 360 01 Sadov za cenu 250,- Kč za 1 m2. Náklady spojené s prodejem tj. znalecký
posudek, kupní smlouva, geometrický plán, daň z nabytí nemovitých věcí a další poplatky hradí
kupující.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 4/5/2018 bylo schváleno
5) Žádost o pronájem pozemku p.č. 27/1, 27/5, 6/1 a 10/3 v k.ú. Podlesí u Sadova:
Předsedající sdělil, že kontrolou agendy pronajatých pozemků, bylo zjištěno, že pozemky p.č. 10/3 a
6/1 jsou stále propachtovány Statku Bor Zeos, proto nemůžou být dále pronajaty. Volný je pouze pozemek
27/1. Žadatelé byli o této situaci informováni a nakonec od žádosti odstoupili. Protože záměr pronájmu
nebyl zveřejněn a usnesení nebylo splněno, navrhl usnesení revokovat.
Návrh usnesení: ZO Sadov revokuje usnesení č. 16/3/2018 ze dne 27.6.2018 ve znění „ZO Sadov
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 27/1 o výměře 25979 m2, p.č. 27/5 o výměře 1901
m2, p.č. 6/1 o výměře 7833 m2 a p.č. 10/3 o výměře 2398 m2 v k.ú. Podlesí u Sadova“.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 5/5/2018 bylo schváleno
6) Žádost o prodej části pozemku p.č. 46/4 v k.ú. Bor u Karlových Var:
Předsedající informoval o usnesení z minulého jednání, ve kterém bylo schváleno zveřejnění záměru
prodeje. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Sadov v období od 25.7. – 10.8.2018. Dále
informoval o vypracování znaleckého posudku č. 2165 – 48/18 podle kterého je cena v místě obvyklá: 300,Kč včetně DPH. K prodeji nebyly podány žádné námitky ani připomínky. Nebyly podány ani další žádosti.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 46/4 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Bor u
Karlových Var p. Martinu Manlíkovi, Bor 80, 360 01 Sadov za cenu 300,- Kč za 1 m2. Náklady
spojené s prodejem tj. znalecký posudek, kupní smlouva, geometrický plán, daň z nabytí nemovitých
věcí a další poplatky hradí kupující.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 6/5/2018 bylo schváleno
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7) Žádost o prodej části pozemku p.č. 863/7 a 877/1 v k.ú. Stráň:
Předsedající informoval přítomné o žádosti p. Daniela Dudla o prodej části pozemku p.č. 863/7 v k.ú.
Stráň o výměře cca 15 m2 a o prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 877/1 v k.ú. Stráň o výměře cca 140
m2. V případě pozemku p.č. 877/1 se jedná o cestu, která je sice travnatá a málo používaná, ale zajišťuje
přístup na další pozemky, proto předsedající navrhl tuto část neprodávat ani nepronajímat. Rozprava: p. E.
Frisch – navrhl nezveřejnit záměr prodeje ani pronájmu p.č. 877/1.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 863/7 o výměře
cca 15 m2 v k.ú. Stráň.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7/5/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 877/1 o výměře
cca 140 m2 v k.ú. Stráň.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 8/5/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 877/1 o
výměře cca 140 m2 v k.ú. Stráň.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 9/5/2018 bylo schváleno
8) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. Karla Zelenky o prodej části pozemku p.č. 1472/1 v k.ú.
Bor u Karlových Var o výměře cca 420 m2. Jedná se o zajištění přístupu k rybníku.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1472/1 o výměře
cca 420 m2v k.ú. Bor u Karlových Var.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 10/5/2018 bylo schváleno
9) Žádost o prodej části pozemku 27/1 v k.ú. Podlesí:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. Veroniky Brodské o prodej části pozemku p.č. 27/1
v k.ú. Podlesí u Sadova o výměře cca 840 m2. Dle územního plánu je na tomto pozemku lokální biokoridor.
Předsedající navrhl odložit tento bod do dalšího zasedání ZO. Rozprava: p. E. Frisch navrhl svolat schůzku
na místě a prověřit stav pozemku, který sousedí se Sadovským potokem.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod č. 9 - Žádost o prodej části pozemku 27/1 v k.ú. Podlesí u
Sadova do dalšího zasedání ZO.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 11/5/2018 bylo schváleno
10) Žádost o prodej části pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Sadov:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. Moniky Proftové o prodej části pozemku p.č. 45/1 v k.ú.
Sadov o výměře cca 30 m2, p. Karla Profta o prodej části pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 130
m2 a p. Karla Profta ml. o prodej části pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 30 m2. Jedná se o
lokalitu za poštou, části pozemků navazují na zahrádky. Předsedající sdělil, že v minulosti již podobné
kousky pozemků byly prodány. Dá se předpokládat, pokud obec prodá část pozemku jednomu zájemci, že si
žádost podají i ostatní. Dle názoru předsedajícího, by se tento pozemek již neměl dělit, slouží částečně i jako
parkoviště. Navrhl žádostem nevyhovět. Rozprava: p. E. Frisch také navrhl žádostem nevyhovět a části
pozemku neprodat.
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 45/1
o výměře cca 2 x 30 m2 a 1x 130 m2 v k.ú. Sadov.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 12/5/2018 bylo schváleno
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11) Žádost o změnu územního plánu:
Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Miluše Tomášové na změnu územního plánu, která byla
podána na Magistrát města Karlovy Vary odbor územního plánování. Žádost o změnu územního plánu byla
podána na pozemky, které se nachází v zahrádkářské kolonii, změna z rekreace na bydlení. Stanovisko
pořizovatele, tj. úřadu územního plánování je následující. Pořizovatel nedoporučuje pořídit změnu územního
plánu. Předsedající navrhl přijmout nesouhlasné usnesení. Rozprava: p. E. Frisch – toto území je určeno pro
zahrádky, protože celé území bylo v minulosti poddolované. V minulosti bylo stanovisko Báňského úřadu
na změnu území vždy negativní.
Návrh usnesení: ZO Sadov nesouhlasí se zařazením podané žádosti p. Miluše Tomášové o změnu
územního plánu (pozemek p.č.45/58, 45/12 a 45/84 v k.ú. Sadov - změna z RZ na BI) do aktualizace
územního plánu obce Sadov, která se předpokládá v roce 2020.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 13/5/2018 bylo schváleno
12) Výsledky zadávacího řízení Lesov – malá kopaná:
Předsedající seznámil přítomné s výsledky zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Lesov –
malá kopaná“. Komise otevřela nabídky 17.9.2018 v 16.00. Komise zkontrolovala úplnost podaných
nabídek a sestavila pořadí dle nejnižší nabídkové ceny. Předsedající dále oznámil možný střet zájmů a to
z důvodu, že majitel jedné stavební společnosti je jeho příbuzný. Dále čestně prohlásil, že se v žádném
případě nepodílel na zpracování nabídky.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje výsledky zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Lesov –
malá kopaná“, při kterém bylo jediné hodnotící kritérium a to nabídková cena. Pořadí nabídek:
1. Báča stavební s.r.o.
2 010 758,-Kč bez DPH
2. Karea s.r.o.
2 134 277,- Kč bez DPH
3. SPORTECH CZ S.E.
2 139 049,-Kč bez DPH
4. Sport -Technik Bohemia s.r.o. 2 207 752,-Kč bez DPH
ZO Sadov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 14/5/2018 bylo schváleno
13) Rozpočtové opatření:
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č 11/2018. Po schválení jsou rozpočtová
opatření zveřejněna na webových stránkách obce.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 15/5/2018 bylo schváleno
14) Plnění rozpočtu 1 – 6/2018:
Předsedající seznámil přítomné s plněním rozpočtu za období 1 – 6/2018.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje plnění rozpočtu obce Sadov za období 1 – 6/2018
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 16/5/2018 bylo schváleno
15) Opravy komunikací:
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou společnosti Eurovia CS, a.s. na opravu komunikací. Tato
společnost v současné době opravuje komunikaci na Rejdě a má v místě všechny potřebné stroje pracovníky
k opravě komunikací. Jedná se o zbylé opravy komunikací na Rejdě tak, aby v této lokalitě bylo vše
opraveno. V této lokalitě byla také zjištěna závažná závada na kanalizaci. Po dohodě se společností
VODAKVA provede opravu spol. Eurovia. Dále se jedná o opravu lesní cesty mezi Rejdou a horním
Lesovem (Krach). Další nabídka je na opravu komunikace v dolním Lesově a v Boru.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti Eurovia CS, a.s. na opravu komunikací:
Ulice na Rejdě č.p. 75, 77, 78, 83, 84 a 120 – 281 362,40 Kč bez DPH
Zatáčka na Rejdě u č.p. 74 – 45 124,80 Kč bez DPH
Úprava odvodnění křižovatka Rejda – 25 631,10 Kč bez DPH
Prodloužení asfaltového povrchu Rejda nad čp. 13 – 46 932,33 Kč bez DPH
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Oprava lesní cesty Rejda – Krach – 143 293,33 Kč bez DPH
Oprava kanalizace na Rejdě – 143 146,88 Kč bez DPH
Oprava komunikace dolní Lesov u č.p. 69, 1, 131, 167 a 166 – 270 006,42 Kč bez DPH
Oprava komunikace v Boru k č.p. 110, 106, 1 a 127 – 192 669,52 Kč bez DPH.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 17/5/2018 bylo schváleno
16) Darovací smlouva – vypořádání pozemků v rámci stavby „Stavební úprava chodníku při silnici
III/22129“ (Obec Sadov – Karlovarský kraj):
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou, která vypořádá majetkový stav pozemků po dostavbě
chodníku v dolním Lesově. Geometrický plán byl již zapsán do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje darovací smlouvu č. 464/DD/2018 mezi Karlovarským krajem a
Obcí Sadov a starostu obce pověřuje jejím podpisem.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 18/5/2018 bylo schváleno
17) Informace starosty:
 Předsedající informoval o obdržení ocenění v rámci soutěže Vesnice roku 2018. Obec obdržela
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Dodal, že někteří možná namítnou, že někde není
posekaná tráva, ale toto ocenění je za širší rámec, než jen za to, jak je kde posekáno. Řekl, že si
velmi váží lidí, kteří se starají o veřejný prostor ve svém okolí. Bohužel je jich velmi málo a proto se
Sadov nemůže v žádném případě rovnat a soutěžit s obcemi třeba na Moravě. Tohoto ocenění si
velmi váží, ocenění je především za výchovu dětí ve škole, kde životnímu prostředí věnují velkou
pozornost, za úpravu parčíku v Sadově a okolí kapličky, za vybudování naučného parčíku u hřiště TJ
Sokol Sadov, za revitalizaci hřbitova v Boru, úpravu pomníku před kostelem v Boru, revitalizaci
středu Stráně včetně pomníku a v neposlední řadě za revitalizaci aleje z Lesova do Nové Vísky.
K ocenění přispělo i naplňování opatření, které vzešli z kompletních pozemkových úprav ve Stráni.
 Předsedající informoval o dopise od plzeňského biskupství, ve kterém děkují za dosavadní
spolupráci na záchraně kostela sv. Máří Magdalény v Boru.
 Předsedající informoval o veřejném projednání studie chodníku v Boru a přeložky MK u školy, které
se konalo ve středu 12.9.2018 od 17 hodin v kulturním domě. Sdělil, že je smutné, že někteří
zastupitelé o takové projednání nemají zájem, protože jsou to důležité obecní projekty. Studie
chodníku v Boru je hotová, žádné připomínky nebyly vzneseny. V příštím roce by se mohlo začít
projektovat a po obdržení stavebního povolení začít následně stavět. U studie přeložky MK u školy
proběhla podnětná diskuse. Připomínkami, které byly vzneseny, se již projektanti zabývají.
 Předsedající informoval o oslavách 135. výročí založení SDH Bor, které proběhly 8.9.2018.
Poděkoval za výbornou spolupráci všem zúčastněným hasičům. Členové SDH se věnují mnoha
činnostem, z nichž nejdůležitější je práce s mládeží. Za tuto jejich činnost obdrželi od obce ručně
vyšívaný nový prapor.
 Předsedající informoval o dobrovolnické akci Čištění vodních toků, které proběhne v sobotu
22.9.2018 od 9.00 na hřišti TJ Sokol Sadov. Čistit se bude niva mezi Sadovským a Borským
potokem.
 Předsedající informoval o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se uskuteční ve
dnech 2 a 3.11.2018. Nebezpečný odpad je možné v těchto dnech přinést do budovy bývalé hasičské
zbrojnice v Sadově. Velkoobjemový odpad bude svezen v sobotu 3.11. od stanovišť komunálního
odpadu. Bližší informace jsou na webových stránkách obce.
 Předsedající poděkoval všem, kteří pomáhali vedení obce řešit různé problémy, podíleli se kulturních
a dobrovolných akcích. Byli to zejména někteří zastupitelé, občané, členové SDH Bor, členové TJ
Sokol Sadov a další lidé. Konkrétně jmenovat nechtěl, aby na někoho náhodou nezapomněl. Dále
dodal, že ti, kterých se to týká, si určitě uvědomují, že bez nich by kulturní život v obci zanikl.
18) Různé:
M. Frisch – poděkoval všem, kteří se podíleli na spolupráci s obcí, jak při kulturních akcích, tak i při
jiných příležitostech.
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E. Frisch – zeptal se p. Dvořáka, jak dopadlo jednání s Dopravním podnikem ohledně posílení
pátečního nočního spoje z Karlových Varů do Ostrova. p. Š. Dvořák – neví co tím myslí. p. E. Frisch – měl
na mysli naplňování volebního programu p. Š. Dvořáka. p. Š. Dvořák – zatím ještě nejednali, jednat budou
až po volbách. p. E. Frisch – řekl, že to byl volební program p. Dvořáka před čtyřmi lety. p. Š. Dvořák –
protože je v opozici, tak nemůže prosadit žádný návrh. p. E. Frisch – za celé působení p. Dvořáka v
zastupitelstvu měl pouze dva návrhy – zhodnocení obecních peněz nákupem nemovitostí a pořizování
obrazových záznamů z jednání zastupitelstva. p. E. Frisch – sdělil, že ve svém volebním programu také
neměl kolumbária na hřbitově v Boru, ale protože občané projevili zájem, tak je kolumbárium dnes
k dispozici. Chování p. Dvořáka ohodnotil jako laciný populismus. Dále se vyjádřil k volebnímu programu
p. Dvořáka ve kterém chtějí vypracovat dlouhodobou vizi, kterou chtějí naplňovat. Obec již má takovou vizi
vytvořenou a jmenuje se Strategický rozvojový plán obce Sadov 2016 – 2030. Dále se vyjádřil k bodu
volebního programu p. Dvořáka – péče o opomíjené lokality. Starostu dělal přes 11. let a o žádných
opomíjených lokalitách neví. Dále se vyjádřil k bodu volebního programu p. Dvořáka – bezpečnost na
komunikacích. Byl by rád, kdyby p. Dvořák začal u sebe. Několikrát za ním jel a radary naprosto ignoruje.
Dále upozornil na rychlou jízdu v obci p. Juštíka ml. p. Juštíková sdělila, že mají upravená auta a podle
hluku auta se přece nedá poznat, jak rychle auto jede. p. E. Frisch – řekl, že rychlost se dá poznat podle
nových radarů, na kterých je přesně uvedeno, kdo jak jede rychle. Pokud pak někdo, kdo nedodržuje
rychlost v obci, podepíše petici za umístění retardérů ke zpomalení rychlosti, tak je to pokrytectví.
p. A. Juštíková – svého syna se snaží vychovávat, ale je plnoletý a za své činy nese odpovědnost.
Petici podepsali, protože jsou sousedé, kteří mají děti a chtějí, aby se v této lokalitě jezdilo pomalu.
p. K. Bíbrová – sdělila, že viděla p. Juštíka ml. když jel po obci a radar ukazoval 74 km/hod. Dále
sdělila, že p. Juštíková seděla na sedadle spolujezdce, takže musela o této rychlosti vědět. p. Juštíková – dle
jejího mínění je to klukovina, protože syn jezdí po obci pomalu, ale když vidí radar, tak schválně přidá a
zvýší rychlost.
p. V. Matějů – poděkoval zastupitelstvu za dosavadní výbornou spolupráci se Statkem Bor Zeos.
Dále sdělil, že doufá, že vedení obce zůstane stejné, protože jsou to lidé na pravých místech. Dále poděkoval
za toleranci při polních pracích a dalších zemědělských činnostech. Předsedající – velmi si těchto slov váží.
p. R. Dyk – jako představitel TJ Sokol Sadov poděkoval za dosavadní spolupráci, řekl, že vše co bylo
domluveno a slíbeno, bylo vždy splněno. Sdělil, že je potřeba práci vedení obce vyzdvihnout a ne ji hanit na
sociálních sítích, kde se probírají nesmysly. Pevně doufá, že dobrý pocit z toho kam se tato vesnice
v poslední době posunula, nedovolí volit někoho jako je p. Dvořák.
p. Černý – jako ředitel závodu v Sadově, který spadá pod Sedlecký kaolin, poděkoval za dosavadní
dobrou spolupráci.
p. Prokeš – poděkoval za dosavadní spolupráci při odchytu toulavých zvířat.
p. V. Andrejsek – jako zástupce mysliveckého sdružení Podlesí poděkoval za dosavadní spolupráci
v oblasti myslivosti, kynologie a životního prostředí.
p. M. Píchová – jako zástupce SDH Bor poděkovala za dosavadní výbornou spolupráci, zejména
v oblasti mládeže. Dále informovala o dosažených úspěších v soutěži mládeže v požárním sportu a o
kulturních akcích, na kterých se podíleli.
p. J. Topičová – jako ředitelka ZŠ a MŠ RKV poděkovala za dosavadní spolupráci s vedením obce.
Ocenila spolupráci jak po stránce materiální a provozní, tak i po stránce lidské. Byla pověřena dalšími
zaměstnanci školy, aby poděkovala zejména p. L. Ludvíkovi a p. E. Frischovi za účast na akcích školy, ať už
formálních nebo i neformálních. Sdělila, že cítí od vedení obce respekt k práci zaměstnanců školy a zároveň
má respekt k práci, kterou vedení obce odvádí, protože je s tím spojeno velké množství povinností. Řekla, že
jak ona ve své ředitelské funkci, tak i lidé ve veřejných funkcích, se v posledních několika letech setkávají
s větší mírou neopodstatněných útoků a pomluv.
p. M. Frisch – v návaznosti na p. ředitelku, která mluvila o základní škole, jejíž zřizovatel je Region
Karlovarský venkov, se zeptal p. Dvořáka na volební bod, který měli před čtyřmi roky, „Společenské
propojení Regionu Karlovarský venkov“. Zeptal se, kolika valných hromad RKV se za poslední dva roky,
kdy je zastupitel, zúčastnil. Doplnil, že člen valné hromady je každý zastupitel Hájku, Sadova a Otovic. p. Š.
Dvořák – odpověděl, že ani jednou, ale vždy poslal písemnou omluvu. p. L. Ludvík – ohradil se proti tvrzení
p. Dvořáka. Omluvu z jednání valné hromady obdržel sms zprávou pouze jednou za celou dobu.
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p. E. Frisch – řekl p. Dvořákovi, že je velmi nepracovitý člověk, že umí pracovat jenom na sociálních
sítích a na internetu. Dále mu sdělil, že umí jen pomlouvat a urážet osobu p. Frische. Dále řekl, že když před
10 lety přišli s p. Šujanem na obec a žádali o pomoc, tak jim ve všem vyhověl a p. Dvořák mu za to dnes
okopává kotníky. Příspěvky, které p. Dvořák zveřejňuje, jsou velmi nepravdivé a někdy dokonce lživé a p.
Frische se velmi dotýkají. Dále sdělil p. Dvořákovi, že nic neumí, je internetový mluvka a umí jen kritizovat
urážet a udávat, např. na ÚOHS. p. Š. Dvořák – ohradil se proti tvrzení, že je udavač, pouze prý podal
podnět. p. E. Frisch – na toto tvrzení dodal, že Gabčík s Kubišem byli také dopadeni na základě podnětu
Čurdy.
p. P. Zábojníková – popřála novému zastupitelstvu spolupráci opozice s novým vedením.

Předsedající poděkoval za účast a zasedání ukončil.

starosta Obce Sadov Ladislav Ludvík

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

místostarosta Obce Sadov Bc. Marek Frisch

ověřovatelé zápisu

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

___________________
Pavel Drda

_________________
E. Frisch
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