Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 31.10.2018, od 17:00 hodin v KD Sadov
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Ladislavem Ludvíkem („dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal všechny přítomné.
Přítomni : p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. Bc. Daniel Oliva, p. Drda Pavel,
p. Simona Hrubá, p. Andrea Juštíková, p. Martin Zábojník
Omluveni : -----------Předsedající schůze konstatoval, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16:00 hodin, žádný návrh nebyl podán).
Informace o ustavujícím jednání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích,
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Na jednání je přítomno sedm členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů
zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
1. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy
zastupitelstva, 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 proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „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.“ Pak jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2) Schválení programu jednání:
1) Složení slibu
2) Schválení programu
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele (navrhovatele
usnesení)
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
1

e) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
7) Diskuse
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program ustavujícího zasedání
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 1/6/2018 bylo schváleno
3) Určení ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Bc Daniela Olivu, p. Simonu Hrubou.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Bc
Daniela Olivu a p. Simonu Hrubou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 2/6/2018 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. 3/6/2018 bylo schváleno
4) Volba starosty a místostarosty:
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl volit pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 4/6/2018 bylo schváleno
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce a místostarosty obce byly vykonávány jako
uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Člen zastupitelstva p. M. Zábojník vznesl
protinávrh – funkce místostarosty obce bude vykonávaná jako neuvolněná.
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 dlouhodobě neuvolněn.
Pro : 2 (Zábojník, Juštíková) Proti : 0 Zdržel se : 5
Usnesení č. 5/6/2018 nebylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Pro : 5 Proti : 2 (Zábojník, Juštíková) Zdržel se : 0
Usnesení č. 6/6/2018 bylo schváleno
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c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající informoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta,
bude přistoupeno k volbě místostarosty. Člen zastupitelstva p. M. Zábojník vznesl návrh na
tajné hlasování.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
postupem, který uvede předsedající.
Pro : 2 (Zábojník, Juštíková) Proti : 0 Zdržel se : 5
Usnesení č. 7/6/2018 nebylo schváleno
Předsedající konstatoval, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejně.
d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva p. Ladislav Ludvík navrhl zvolit do funkce starosty p. Eduarda Frische. Žádný
jiný návrh nebyl podán. Pan Eduard Frisch kandidaturu přijal.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí starostou p. Eduarda Frische.
Pro : 5 Proti : 2 (Zábojník, Juštíková) Zdržel se : 0
Usnesení č. 8/6/2018 bylo schváleno
Předsedající p. L. Ludvík předal vedení jednání zastupitelstva nově zvolenému starostovi p. E.
Frischovi (dále jako „předsedající“).
e) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen
zastupitelstva p. M. Zábojník navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Ladislava Ludvíka. Pan
Ladislav Ludvík kandidaturu přijal.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí místostarostou p. Ladislava Ludvíka.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 9/6/2018 bylo schváleno
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 10/6/2018 bylo schváleno
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Simonu Hrubou. Jiný
návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou finančního výboru p. Simonu Hrubou.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 11/6/2018 bylo schváleno
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c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Bc. Daniela Olivu. Člen
zastupitelstva p. M. Zábojník navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Andreu
Juštíkovou. Rozprava: p. V. David – sdělil, že by bylo vhodné zvolit předsedou kontrolního
výboru někoho z opozice.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou kontrolního výboru p. Andreu Juštíkovou.
Pro : 2 (Zábojník, Juštíková) Proti : 0 Zdržel se : 5
Usnesení č. 12/6/2018 nebylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou kontrolního výboru p. Bc. Daniela Olivu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2 (Zábojník, Juštíková)
Usnesení č. 13/6/2018 bylo schváleno
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl volbu členů finančního výboru odložit na další zasedání zastupitelstva.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá volbu členů finančního výboru z důvodu nedostatku
kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 14/6/2018 bylo schváleno
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl volbu členů kontrolního výboru odložit na další zasedání zastupitelstva.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 15/6/2018 bylo schváleno
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích):
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna následovně:
Členové zastupitelstva 1534,- Kč
Členové komisí a výborů 2557,- Kč
Předsedové výborů a komisí 3068,- Kč
Jiné návrhy nebyly podány.
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:
Členové zastupitelstva 1534,- Kč
Členové komisí a výborů 2557,- Kč
Předsedové výborů a komisí 3068,- Kč
Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 16/6/2018 bylo schváleno
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7) Diskuse :
p. E. Frisch – poděkoval voličům za podporu ve volbách
p. L. Ludvík - poděkoval voličům za podporu ve volbách
p. S. Hrubá – poděkovala voličům za podporu ve volbách
p. D. Oliva - poděkoval voličům za podporu ve volbách
p. A. Juštíková - poděkovala voličům za podporu ve volbách a sdělila, že je zklamaná
z toho, že není starostou ten, kdo měl nejvíc hlasů. Dále sdělila, že tím, jak se teď ze
současného starosty stane místostarosta, bude zase vypláceno odstupné. Tím, jak navrhli
usnesení na zvolení neuvolněného místostarosty, chtěli ušetřit peníze na někoho, kdo by se
staral o dotace.
p. M. Frischová – sdělila, že obec o žádné peníze nepřijde, protože když někdo
přechází z jedné uvolněné funkce do druhé, tak se odstupné nevyplácí.
p. E. Frisch – v roce 2002 vyhrála volby p. Kovářová, druhý byl p. Dyk a starostou byl
zvolen p. Koch. V Jáchymově také volby v minulosti vyhrávali určití lidé a starostou byl p.
Grulich. V minulých volbách měl vždy nejvíce hlasů. Bohužel v těchto volbách nějaké hlasy
ztratil, protože proti němu i celému hnutí byla vedena dezinformační kampaň.
p. M. Zábojník - poděkoval voličům za podporu ve volbách a dodal, že sdílí názor p.
Juštíkové.
p. R. Dyk – sdělil p. Juštíkové, aby se na příští zastupitelstvo lépe připravila, aby
nešířila dezinformace. K volbě starosty sdělil, že i v jiných obcích je na vítězné straně jak se
domluví. Někde se i stává, že ani vítěz voleb nemá jistotu, že bude mít post starosty.
p. L. Ludvík – požádal přítomné, aby dodržovali jednací řád, kde je uvedeno, mluví
pouze ten, kdo má udělené slovo.
p. Šmudla – sdělil, že byl porušen jednací řád, protože i když se hlásil a chtěl
v rozpravě u jednoho bodu diskutovat, tak nedostal prostor. p. L. Ludvík odpověděl – bohužel
si nevšiml, že se p. Šmudla hlásil, proto nedostal slovo.
p. Šmudla – zeptal se p. L. Ludvíka proč se nestal starostou i když obdržel největší
počet hlasů ve volbách. p. L. Ludvík odpověděl – na kandidátce kandidoval na druhém místě
a protože ctí dohody, které byly uzavřeny v rámci jejich hnutí, tak se starostou stal p. E.
Frisch.
p. Šmudla – zeptal se p. E. Frische, proč před několika měsíci před volbami odstoupil
z funkce a proč znovu kandidoval. p. E. Frisch odpověděl – z funkce odstoupil, protože jeho
mladší syn spáchal trestný čin a on převzal společenskou odpovědnost. Původně již
kandidovat nechtěl, ale když se setkal s velkou podporou občanů, kterou mu vyjádřili při
náhodných setkáních při výkonu zaměstnání údržbáře veřejné zeleně, tak se rozhodl znovu
kandidovat.
p. Šmudla – upozornil na neaktuálnost webových stránek.
p. K. Dyk – popřál novému zastupitelstvu mnoho úspěchů. K volbě starosty řekl, že
volí zastupitelstvo na základě dohody a ne podle hlasů ve volbách. Nechtěl by se dožít doby,
kdy bude starosta volen napřímo, tak jako prezident, protože tím dojde jenom k rozhádání
zastupitelstev. Dále sdělil p. Juštíkové, že by měla respektovat rozhodnutí zastupitelstva.
p. Juštíková – sdělila, respektuje zastupitelstvo jako celek a doufá, že se budou moci
podílet na vedení obce.
p. Koch – myslí si, že to bude stejné jako v minulém volebním období, kdy bylo pět
zastupitelů proti dvěma. Sdělil, že by měl být starostou p. Ludvík. Dále řekl, že neví, jestli
jsou důvody pro odstoupení p. Frische, které uvedl, pravdivé.
p. M. Frisch – doufá, že se zastupitelé budou řídit slibem, který složili a budou
vykonávat funkci se ctí. Byl by rád, kdyby neopakovala situace, která tu byla poslední čtyři
roky a vyhrotila se před volbami, kdy se někteří zastupitelé podíleli na dlouhodobých
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urážkách starosty, místostarosty i některých zastupitelů. Urážet na internetu nebo na letácích,
kde jsou jenom pomluvy, není vykonávání funkce se ctí.
p. R. Dyk – vyjádřil se k pomlouvačným letákům, které někdo před volbami šířil.
Nazval to prasárnou a nehorázností. Takovéto praktiky na vesnici, kde vše funguje, opravdu
nepatří.
p. A. Juštíková – sdělila, že není žádný důkaz, že leták napsala ona nebo někdo
z kandidátky Domorodců, mohl to být nějaký nespokojený občan. Do diskuse se zapojil p. M.
Frisch, E. Frisch. V diskusi padla témata předvolebního dění, např. debata v borské hospodě
na téma odchodného p. Frische.
p. Šmudla – zeptal se zda od dalšího jednání zastupitelstva budou moci občané ke
každému bodu diskutovat. p. E. Frisch odpověděl – ano jednací řád to umožňuje.
p. M. Frischová – sdělila, že se podivuje nad tím, jak někdo může diskutovat na téma
odchodné, když je to dáno přímo zákonem a člověk, který ho dostane, ho nemůže odmítnout.
p. M. Zábojník – sdělil, že jako opozice chtějí spolupracovat na rozvoji obce.
p. Píchová – sdělila, že byla občanem Boru 20 let a zastupuje dobrovolné hasiče. Za tu
dobu se pro obec udělalo mnoho věcí. Popřála novému zastupitelstvu mnoho úspěchů. Myslí
si, že by staré spory měli jít stranou a mělo by se myslet dopředu.
Předsedající všem poděkoval za účast a zasedání ukončil.

_____________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

_________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch

ověřovatelé zápisu ________________________
Simona Hrubá
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__________________________
Bc. Daniel Oliva

