Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin 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. Marek Frisch, p. Bohumil Wolf
Omluveni: p. Martina Novotná, p. David Frisch
Na dnešním jednání je přítomno pět 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 4.6.2014 do 11.6.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
2. Schválení programu jednání:
Návrh programu jednání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení
4) Kontrola usnesení
5) Prodej a pronájem pozemků
6) Rozpočtová opatření
7) Závěrečný účet
8) Roční uzávěrka
9) Termíny svatebních obřadů na 2. pol. 2014
10) Informace starosty
11) Diskuse
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 5

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 30.4.2014 p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Nemá
připomínky.
3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele dnešního jednání p. Bohumila Wolfa a p. Marka Frische.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Bohumila Wolfa a p.
Marka Frische.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Jako navrhovatele usnesení navrhl předsedající p. Ladislava Ludvíka
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka
Pro : 5
Proti : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

1

Zdržel se : 0

4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.4.2014:
Smlouvy určené k podpisu byly podepsány. Usnesení bylo splněno.
5) Prodej a pronájem pozemků:
a) Pan Martin Dlabač žádá o prodej části pozemku p.č. 270/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 70 m2.
Odloženo z minulého ZO. Předsedající sdělil přítomným, že ještě neobdržel vyjádření Lesů ČR, proto
navrhuje bod odložit na další zasedání ZO.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod 5a prodej části pozemku p.č. 270/1 v Sadov o výměře cca
70 m2 do dalšího zasedání ZO.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
b) Pan Pavel Kozák žádá o prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m2.
Zveřejněno 12.5. - 27.5. 2014. Jiná žádost nebyla přijata.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m2
panu Pavlu Kozákovi, Sadov 118. Náklady na pořízení geometrického plánu hradí kupující.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Předsedající vyzval zastupitele k návrhu prodejní ceny.
Zastupitel Ladislav Ludvík navrhl 100,- Kč za m2
Zastupitel Pavel Drda navrhl 50,- Kč za m2
Předsedající nechal hlasovat o protinávrhu p. P. Drdy
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodejní cenu 50,- Kč za m2 části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov
o výměře cca 50 m2.
Pro : 4
Proti : 0
Zdržel se : 1 (B.Wolf)
Usnesení č. 6 bylo schváleno
c) Paní Naděžda Horálková žádá o pronájem pozemku p.č. 1096 v k.ú. Stráň o výměře 8927 m2.
Zveřejněno 12.5. - 27.5. 2014. Byla přijata další žádost od STATEK BOR ZEOS. STATEK BOR ZEOS
svojí žádost vzal zpět.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem pozemku p.č. 1096 v k.ú. Stráň o výměře 8927 m2 paní
Naděždě Horálkové, Stráň 24, Sadov.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
d) Mgr. Václav Praveček žádá o prodej pozemku p.č. 121/7 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře
274 m . Odloženo z minulého ZO. Předsedající navrhl pozemek zatím neprodávat. Pozemek je v katastru
veden jako vodní plocha. Je to část bývalého rybníka.
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 121/7 v k.ú. Bor u
Karlových Var o výměře 274 m2.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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e) Pan Karel Voves žádá o prodej části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 140 m2.
Zveřejněno 12.5. - 27.5. 2014.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 140
m2 panu Karlu Vovsovi, K. Čapka 7, Karlovy Vary. Náklady na geometrický plán hradí kupující.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Předsedající vyzval zastupitele k návrhu prodejní ceny.
Zastupitel Pavel Drda navrhl 50,- Kč za m2
ZO Sadov schvaluje prodejní cenu 50,- Kč za m2 části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Sadov o výměře cca
140 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
f) Pan Milan Čižnár žádá o prodej části pozemku p.č. 75 v k.ú. Sadov o výměře cca 300 m2.
Zveřejněno 12.5. - 27.5. 2014.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 75 v k.ú. Sadov o výměře cca 300 m2
panu Milanu Čižnárovi, Chebská 62/24, Karlovy Vary. Náklady na geometrický plán hradí kupující.
Prodejní cena bude určena na základě znaleckého posudku.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje starostu obce zadat vypracování znaleckého posudku na
pozemek p.č. 75 a 55/29 v k.ú. Sadov včetně chatek.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
g) Paní Marie Garbacciová žádá o pronájem nebytových prostor v obecním domě Lesov 31.
Zveřejněno 15.5. – 2.6.2014.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem nebytových prostor v obecním domě Lesov 31 o
výměře 14,4 m2 a 12,25 m2 za 1000,- Kč měsíčně paní Marii Garbacciové, Okružní 645/7, Karlovy
Vary. Prostory budou používány jako obchod.
Pro : 5
Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
h) Pan Techlovský a paní Techlovská žádají o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o
výměře 457 m2. V současné době mají pozemek v nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov
o výměře cca 460 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
ch) Pan Bublík žádá o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře 701 m2. V současné
době má pozemek v nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov
o výměře cca 700 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
i) Hosta stavební s.r.o. žádá o prodej pozemku p.č. 140/3 v k.ú. Sadov. Předsedající seznámil
přítomné se žádostí. Jedná se o pozemek, ke kterému nemá obec přístup. Žadatel o prodej je majitelem
sousedního pozemku. Vně pozemku p.č. 140/3 se nachází pozemek p.č. 140/4. Předsedající navrhl bod
odložit do dalšího zasedání ZO a mezitím informovat majitele pozemku p.č. 140/4 o žádosti Hosta stavební
s.r.o. o prodej pozemku p.č. 140/3.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod 5i, prodej pozemku p.č. 140/3 v k.ú. Sadov o výměře 2169 m2
do dalšího ZO.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
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j) Josef a Zdenka Zábojníkovi žádají o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře 170
m . V současné době mají pozemek v nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov
o výměře cca 170 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
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k) Paní Irena Kotenová žádá o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře 410 m2.
V současné době má pozemek v nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov
o výměře cca 410 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
l) Paní Marie Vargová žádá o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře 410 m2.
V současné době má pozemek v nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov
o výměře cca 410 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
m) Paní Ivana Šarköziová žádá o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře 450 m2.
V současné době má pozemek v nájmu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov
o výměře cca 450 m2.
Pro : 5 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
n) Manželé Drdovi žádají o prodej pozemku p.č. 266 v k.ú. Lesov o výměře 29 m2.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 266 v k.ú. Lesov o
výměře 29 m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
o) Odkoupení části pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 250 m2. Předsedající seznámil
přítomné se situací. Jedná se o část pozemku pod krajskou komunikací. Obec by následně směnila pozemek
s Karlovarským krajem za části pozemku, které jsou potřebné pro rozšíření chodníku v dolním Lesově.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje koupi části pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 250 m2
za cenu 150,- Kč za m2.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
p) Manželé Vrbovi žádají o pronájem části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 500 m2
včetně chatky.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 55/29 v k.ú.
Sadov o výměře cca 500 m2 včetně chatky.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
q) Směna pozemků mezi Obcí Sadov a STATEK BOR ZEOS – p.č. 237 v k.ú. Lesov o výměře
11498 m2 a 236 v k.ú. Lesov o výměře 1395 m2 (STATEK BOR ZEOS) za p.č. 525/1 v k.ú. Stráň o výměře
2785 m2 a p.č. 1154 v k.ú. Stráň o výměře 37595 m2. Předsedající seznámil přítomné se situací. Pozemky
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Obec Sadov potřebuje pro stavbu cyklostezky směrem na hřiště TJ Sokol Sadov. Bude zpracován znalecký
posudek a následně určeno poměr m2.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků mezi Obcí Sadov a STATEK
BOR ZEOS – p.č. 237 v k.ú. Lesov o výměře 11498 m2 a 236 v k.ú. Lesov o výměře 1395 m2 (STATEK
BOR ZEOS) za p.č. 525/1 v k.ú. Stráň o výměře 2785 m2 a p.č. 1154 v k.ú. Stráň o výměře 37595 m2
(Obec Sadov). Poměr m2 bude určen dle znaleckého posudku, který bude vypracován. ZO Sadov
rozhodne o poměru směny na dalším zasedání.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno
6) Rozpočtové opatření:
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 ve výši 46 144,- Kč (volby do
Evropského parlamentu).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 ve výši 686317,17,- Kč (dotace na
neinvestiční akci „Obnova polní aleje v Lesově“).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 ve výši 150000,- Kč (zastávky).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 27 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014 ve výši 100000,- Kč (oprava
komunikací).
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno
7) Závěrečný účet:
Předsedající seznámil přítomné se závěrečným účtem Obce Sadov za rok 2013, který byl zveřejněn
od 27.5.2014 do 11.6.2014. Proti návrhu závěrečného účtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013
včetně zprávy o výsledku hospodaření zpracované odborem kontroly Karlovarského kraje za rok
2013, bez výhrad.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 29 bylo schváleno
8) Roční závěrka
Ekonomka obce žádá o schválení účetní závěrky Obce Sadov za rok 2013 a potvrzení jejího věrného a
poctivého obrazu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a potvrzuje její věrný a poctivý
obraz.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 30 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 592 801,40,Kč z účtu 431 na účet 432 nerozdělený zisk minulých let.
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno
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9) Termíny svatebních obřadů na 2 pol. 2014:
19.7., 9.8., 13.9., 18.10, 8.11, 6.12.2014
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje termíny svatebních obřadů na 2 pol. 2014 - 19.7., 9.8., 13.9.,
18.10, 8.11, 6.12.2014
Pro : 5
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 32 bylo schváleno
10) Informace starosty:
Předsedající informoval o návštěvě komise soutěže Vesnice roku 2014.
Předsedající velmi poděkoval všem, kteří se přičinili o hladký průběh oslav dne dětí. Dále poděkoval
všem sponzorům, díky kterým mohla být na dětském dnu velká atrakce a to horkovzdušný balón.
Poděkování patří i dobrovolným hasičům z Boru a Policii ČR Ostrov.
11) Diskuse:
B.Wolf upozornil na neposekanou trávu. Dále upozornil na nepořádek v kulturním domě, hlavně na
WC, v době konání voleb. Předsedající slíbil zjednání nápravy.
L. Ludvík informoval o možnosti zaměstnat občany, kteří jsou vedeni na úřadu práce. Pokud by měl
někdo zájem pracovat na údržbě veřejných prostranství a zeleně, obecní úřad mu poskytne veškeré
informace.

Předsedající poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

_____________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

_________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch

ověřovatelé zápisu ________________________
Bohumil Wolf
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__________________________
Marek Frisch

3/2014
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Sadov konaného dne 11.6.2014
Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a schválilo:
1. program zasedání – usnesení č. 1/3/2014
2. ověřovatele zápisu z jednání p. Bohumila Wolfa a p. Marka Frische – usnesení č. 2/3/2014
3. navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka – usnesení č. 3/3/2014
4. prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m2 panu Pavlu Kozákovi, Sadov 118.
Náklady na pořízení geometrického plánu hradí kupující – usnesení č. 5/3/2014
5. prodejní cenu 50,- Kč za m2 části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m2 – usnesení č.
6/3/2014
6. pronájem pozemku p.č. 1096 v k.ú. Stráň o výměře 8927 m2 paní Naděždě Horálkové, Stráň 24,
Sadov – usnesení č. 7/3/2014
7. prodej části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 140 m2 panu Karlu Vovsovi, K. Čapka 7,
Karlovy Vary. Náklady na geometrický plán hradí kupující – usnesení č. 9/3/2014
8. prodejní cenu 50,- Kč za m2 části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 140 m2 – usnesení
č. 10/3/2014
9. prodej části pozemku p.č. 75 v k.ú. Sadov o výměře cca 300 m2 panu Milanu Čižnárovi, Chebská
62/24, Karlovy Vary. Náklady na geometrický plán hradí kupující. Prodejní cena bude určena na
základě znaleckého posudku – usnesení č. 11/3/2014
10. schvaluje pronájem nebytových prostor v obecním domě Lesov 31 o výměře 14,4 m2 a 12,25 m2 za
1000,- Kč měsíčně paní Marii Garbacciové, Okružní 645/7, Karlovy Vary. Prostory budou
používány jako obchod – usnesení č. 13/3/2014
11. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 460 m2 – usnesení č.
14/3/2014
12. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 700 m2 – usnesení č.
15/3/2014
13. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 170 m2 – usnesení č.
17/3/2014
14. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 410 m2 – usnesení č.
18/3/2014
15. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 410 m2 – usnesení č.
19/3/2014
16. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 450 m2 – usnesení č.
20/3/2014
17. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 266 v k.ú. Lesov o výměře 29 m2 – usnesení č. 21/3/2014
18. koupi části pozemku p.č. 246/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 250 m2 za cenu 150,- Kč za m2 – usnesení
č. 22/3/2014
19. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov o výměře cca 500 m2 včetně
chatky – usnesení č. 23/3/2014
20. zveřejnění záměru směny pozemků mezi Obcí Sadov a STATEK BOR ZEOS – p.č. 237 v k.ú. Lesov
o výměře 11498 m2 a 236 v k.ú. Lesov o výměře 1395 m2 (STATEK BOR ZEOS) za p.č. 525/1 v
k.ú. Stráň o výměře 2785 m2 a p.č. 1154 v k.ú. Stráň o výměře 37595 m2 (Obec Sadov). Poměr m2
bude určen dle znaleckého posudku, který bude vypracován. ZO Sadov rozhodne o poměru směny na
dalším zasedání – usnesení č. 24/3/2014
21. rozpočtové opatření č. 4/2014 ve výši 46 144,- Kč (volby do Evropského parlamentu) – usnesení č.
25/3/2014
22. rozpočtové opatření č. 5/2014 ve výši 686317,17,- Kč (dotace na neinvestiční akci „Obnova polní
aleje v Lesově“) – usnesení č. 26/3/2014
23. rozpočtové opatření č. 6/2014 ve výši 150000,- Kč (zastávky) – usnesení č. 27/3/2014
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24. rozpočtové opatření č. 7/2014 ve výši 100000,- Kč (oprava komunikací) – usnesení č. 28/3/2014
25. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření
zpracované odborem kontroly Karlovarského kraje za rok 2013, bez výhrad – usnesní č. 29/3/2014
26. účetní závěrku za rok 2013 a potvrzuje její věrný a poctivý obraz – usnesení č. 30/3/2014
27. převod výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 592 801,40,- Kč z účtu 431 na účet 432
nerozdělený zisk minulých let – usnesení č. 31/3/2014
28. termíny svatebních obřadů na 2 pol. 2014 - 19.7., 9.8., 13.9., 18.10, 8.11, 6.12.2014 – usnesení č.
32/3/2014
Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a neschválilo:
1. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 121/7 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 274 m2 –
usnesení č. 8/3/2014
Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a odkládá:
1. bod 5a prodej části pozemku p.č. 270/1 v Sadov o výměře cca 70 m2 do dalšího zasedání ZO –
usnesení č. 4/3/2014
2. bod 5i, prodej pozemku p.č. 140/3 v k.ú. Sadov o výměře 2169 m2 do dalšího ZO – usnesení č.
16/3/2014
Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a pověřuje:
1. starostu obce zadat vypracování znaleckého posudku na pozemek p.č. 75 a 55/29 v k.ú. Sadov včetně
chatek – usnesení č. 12/3/2014

__________________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

___________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch
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