Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov
konaného dne 10.12.2003
Starosta p ivítal všechny p ítomné.
P ítomni : p.K.Koch, p.R.Sýkora, p.L.Levko, p.K.Schwarz, p. M.Topinková, p. B.Wolf,
p.K.Dyk, p.H.Ková ová, p.F.Fará , p.D.Dlugošová
Omluveni : p. L.Dyková, p.V.Fará , p.A.Krejnický
Program : 1. Kontrola usnesení
2. Rozpo2tová opat ení
3. Rozpo2tové provizorium na rok 2004
4. Návrh rozpo2tu na rok 2004 DSO - Region Karlovarský venkov
5. OZV " O závazných 2ástech územ. plánu obce"
6. OZV " Požární ád"
7. Informace starosty
8. Diskuse
9. Usnesní a závEr
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášíschopné.
OvE ovateli minulého zápisu p. F.Fará a p.K.Schwarz potvrdili zápis bez závad.
OvE ovateli dnešního zápisu byli navrženi p. B.Wolf a p. R.Sýkora. OZ souhlasí.
Návrh usnesení p ednese p.B.Wolf.
1. Kontrola usnesení.
- Pan K.Koch podal informaci o prohlídce pozemkF v k.ú. Sadov za domem 2p. 60. Na
základE místního šet ení bylo konstatováno, že pozemky (p.p.2. 140/3, p.p.2. 141 a p.p.2.
142) je možné nabídnout k prodeji.
- Pan F.Fará podal zprávu o sou2asném stavu h bitova Bor. Kontaktoval majitele h bitova.
SdElil OZ, že pan Stanislav RFži2ka by byl ochoten do budoucna vzít správcovství h bitova
za úplatu. F.Fará požaduje, aby bylo z rozpo2tu obce vy2lenEno 30.000,- K2 na údržbu
h bitova.
- Paní L.Dyková nepodala informaci o své ú2asti na zasedání OZ Otovice - nep ítomna.
2. Rozpo%tová opat&ení.
Starosta seznámil 2leny OZ s provedenými zmEnami schváleného rozpo2tu 2. 38, 2. 39, 2.
40, 2. 41, 2. 42 a 2. 43 v souladu s uložením a povE ením OZ.
Rozpo%tové opat&ení %. 44 - nároky a náhrady CS p eú2továno PO ZŠ Sadov za obdobím
9.-12/2003.
PRO 10
PROTI - ZDRŽELO SE 3. Rozpo%tové provizorium na rok 2004.
Na období, než bude schválen rozpo2et na rok 2004, bude platit rozpo2tové provizorium ve
výši schváleného rozpo2tu roku 2003. V prFbEhu rozpo2tového provizoria nebudou realizovány nové stavby a ani nakupován investi2ní majetek.
PRO 10
PROTI - ZDRŽELO SE 4. Návrh rozpo%tu na rok 2004 DSO - Region Karlovarský venkov.
Starosta seznámil p ítomné s návrhem rozpo2tu na rok 2004 Dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský venkov.

PRO 10

PROTI - ZDRŽELO SE -

5. Návrh OZV " O závazných %ástech územního plánu obce ".
Navrhovaná vyhláška byla posouzena Krajským ú adem Karlovy Vary a dle jejich p ipomínek byla doplnEna. Vyhláška byla zve ejnEna na ú ední desce OÚ a je k nahlédnutí na
OÚ.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE 6. Návrh požárního &ádu obce.
Návrh požárního ádu byl konsultován s Krajským ú adem K.Vary a Krajským hasi2ským
záchran. sborem KÚ K.Vary.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE 7. Informace starosty.
Prodej pozemk; :
- O prodej p.p.2. 47/1 v k.ú. Sadov projevili zájem manž. Kosmatovi a p. I.Teuerová.
Pozemek bude zamE en a rozdElen mezi tyto dva zájemce. Navržená cena je 80,- K2/m2.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - Manželé Orságovi, bytem Ostrov žádají o prodej p.p.2. 188/1 v k.ú. Lesov o výmE e 1.216
m2.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - Pan Stanislav RFži2ka, bytem Bor 2p. 28 žádá o prodej p.p.2. 132/1 v k.ú. Bor o výmE e 789
m2.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - Pan František Francl žádá o prodej p.p.2. 140/3 o výmE e 2.166 m2, p.p.2. 141 o výmE e
438 m2 a p.p.2. 142 o výmE e 37 m2 v k.ú. Sadov.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE ZámEr prodeje výše uvedených pozemkF bude zve ejnEn na ú ední desce po dobu 15 dnF.
- Manželé Rajzakterovi, bytem Lesov žádají o prodej p.p.2. 199, 200 a 241 v k.ú. Lesov. OZ
rozhodlo, že bude provedena prohlídka na místE a o p ípadném prodeji bude jednáno na dalším zasedání OZ.
- Starosta obce seznámil 2leny OZ o bezúplatných p evodech pozemkF z PF MR na obec. OZ
žádá o p evody pozemkF dle zákona 2. 95/1995 Sb., ve znEní pozdEjích p edpisF (dále jen
zákon o prodeji pFdy).
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - Starosta seznámil 2leny OZ s návrhem dalších odmEn za II.pololetí r. 2003 pro neuvolnEné
2leny OZ. Tento návrh je p ílohou zápisu OZ.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - Starosta dále navrhl jednorázovou odmEnu panu B.Trojáškovi za celoro2ní práci pro
požární ochranu v obci ve výši 2.000,- K2.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - Starosta seznámil p ítomné s návrhem o oddElení sociálního fondu obce od bEžného
ú2etnictví. Pro SF bude z ízen ú2et u banky. Návrh vnit ního p edpisu "Sociální fond Obce
Sadov" je sou2ástí zápisu OZ.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE - S platností od 1.1.2004 dojde dle na ízení vlády 2. 330/2003 ke zmEnám za azení
pracovníkF OÚ Sadov do nové platové stupnice. OZ bere tuto informaci na vEdomí.
P&id<lování byt; :

Pan K.Schwarz seznámil 2leny OZ s po2tem žadatelF o p idElení bytu - k dnešnímu dni je
podáno 29 žádostí. Komise doporu2uje vybrat více žadatelF. OZ souhalsí s tímto postupem.
Doporu2eni byli - sl. M.Cílková, Sadov 41
- p. F.Zoka, Podlesí 46
- p. H. Vold ichová, Podlesí 44
- p. P.Nunová, Podlesí 48
Doporu2ení žadatelelé budou obesláni dopisem.
- P idElení bytu v SadovE 2p. 4 o velikosti 1+1 bude rozhodnuto po p edání opravy.
- Starosta seznámil OZ s návrhem na prominutí zpFsobené škody na VO Na RejdE z roku
1999, ve výši 5.145,20 K2. P ípad byl šet en Policií MR a pro nedostaek dFkazF nešlo ozna2it
pachatele. Z tohoto dFvodu navrhujeme zrušení této pohledávky - není znám pachatel.
PRO 9 PROTI 1 ZDRŽELO SE - Dále starosta seznámil p ítomné s pohledávkou za odvoz pneu ve výši 882,- za p. J.Paduu,
z roku 1999. Po diskusi 2lenové OZ prominutí nedoporu2ují.
PRO 1 PROTI 8 ZDRŽOLO SE 1
- Spole2enství pomoci, Jáchymov žádá o finan2ní p íspEvek na rok 2004. Po diskusi bylo rozhodnuto p íspEvek neposkytnout.
- Krajský ú ad Karlovy Vary zaslal nabídku na nákup p íru2ky "Pro p ípad ohrožení". Po diskusi bylo rozhodnuto o nákupu 50 ks.
PRO 8 PROTI 1 ZDRŽELO SE 1
- Starosta seznámil 2leny OZ s nedoplatky za pronájem KD Bor - p.M.P enosil. K dnešnímu
dni 2iní dluh 13.623,- K2 + penále. Starosta navrhuje sepsání splátkového kalendá e na
úhradu nájemného, nejpozdEji do konce roku 2004. Bude-li úhrada provedena dle
splátkového kalendá e bude p. M.P enosilovi prominuto penále. V p ípadE, nedodržení
splátkového ka- lendá e bude celá záležitost p edána soudu s tím, že obec bude požadovat
náhradu celkového dluhu, tj. dlužné nájemné v2etnE penále.
- Starosta navrhl termíny konání svatebních ob adF na I. pol. r. 2004 - 10.1., 24.1., 14.2.,
28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 12.6. a 26.6.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE 8. Diskuse.
- Pan F.Fará informoval o setkání kontrolního výboru 12.11.2003 v SadovE a zpracoval
návrh 2innosti a jednací ád výboru. Žádá OZ o povE ení ke kontrolní 2innosti. První 2inností
bude kontrola mot. vozidla OÚ. Starosta odpovEdEl, že o tomto nebude rozhodovat OZ,
2innost výboru vyplývá ze zákona.
- Pan L.Levko p ipomEl nevy ízenou technopárty v k.ú. Lesov. S povE ením starosty se
zú2astní zasedání OZ Hájek.
- Pan Levko podal zprávu o zelené energii - nedoporu2uje.
- Pan L.Levko provedl inventuru v Hasi2árnE Bor a pochválil 2leny SHD Bor.
- Pan J.Kristl poukazuje na h bitov v Boru - bude udržován p. Stanislavem RFži2kou, obec by
mEla vy2lenit 30.000,- K2 na údržbu h bitova ( ezání stromF, d evin, sekání trávy, ter. úpravy, oplocení).
- Pan V.Parigger - upozorQuje na nevyvážení kom. odpadu. Starosta ihned odpovEdEl - je v
jednání s ASP služby.
- Pan K.Trojan - upozorQuje na 2ernou skládku v LesovE na šachtE (p es uzam2ené závory).
- Pan Trojášek upozorQuje, aby bylo oznámeno v obchodE Bor, aby nedocházelo k vypnutí
jisti2e - v p ípadE vypnutí jisti2e nelze zapnout hasi2skou sirénu v Boru.
- Pan F. Fará - dotaz na otev ení restaurace v Boru. Starosta sdElil, že je podepsaná nájemní
smlouva - otev ení okolo 15.01.2004.
9. Usnesení a záv<r.

Návrh usnesení p ednesl pan B.Wolf.
OZ p&edložený návrh usnesení schválilo bez p&ipomínek.
PRO 10 PROTI - ZDRŽELO SE Záv<r.
Starosta podEkoval všem p ítomným a zasedání ukon2il.
OvE ovatelé :
Ludmila Dyková
místostarostka obce

Karel Koch
starosta obce

%.11/2003
Usnesení za zasedání Obecního zastupitelstva Sadov
konaného dne 10.12.2003
Projednáno a schváleno :
1. Rozpo2tové provizorium na rok 2004 ve výši schváleného rozpo2tu roku 2003.
2. Rozpo2tové opat ení 2. 44 - nároky a náhrady CS za období 9.-12./2003
3. Návrh rozpo2tu na rok 2004 DSO - Region Karlovarský venkov.
4. ObecnE závazná vyhláška 2. 1/2003 " O závazných 2ástech územního plánu obce".
5. Požární ád obce Sadov.
6. Prodej 2ásti p.p.2. 47/1 v k.ú. Sadov p. I.Teuerové, bytem Sadov 2p. 61 za cenu 80,K2/m2.
7. Prodej 2ásti p.p.2. 47/1 v k.ú. Sadov manželFm Kosmatových, bytem Sadov 2p. 58 za
cenu 80,- K2 /m2.
8. Zve ejnEní zámEru prodeje p.p.2. 188/1 v k.ú. Lesov o výmE e 1.216 m2.
9. Zve ejnEní zámEru prodeje p.p.2. 132/1 v k.ú. Bor o výmE e 789 m2.
10. Zve ejnEní zámEru prodeje p.p.2. 140/3 o výmE e 2.166 m2, p.p.2. 141 o výmE e 438 m2
a p.p.2. 142 o výmE e 37 m2 všechny v k.ú. Sadov.
11. Bezúplatný p evod pozemkF z PF MR na obec dle zákona 2. 95/1995 Sb., ve znEní pozdEjších p edpisF (dále jen zákon o prodeji pFdy).
12. OdmEny 2lenFm OZ za II. pololetí r. 2003.
13. Jednorázová odmEna panu B.Trojáškovi za celoro2ní práci pro požární ochranu v obci.
14. OddElení sociálního fondu obce od bEžného ú2etnictví. Pro SF bude z ízen ú2et u banky.
15. Prominutí zpFsobené škody na VO Na RejdE z roku 1999 ve výši 5.145,20 K2.
16. Splátkový kaledá na úhradu nájemného ve výši 13.623,- K2 panu M.P enosilovi, nejpozdEji do konce r. 2004. Nedodržení spl. kalendá e bude záležitost p edána soudu a
vymáháno dlužné nájemné v2etnE penále.
17. P idElení bytu v Boru 2p. 15 - oslovení 2ty žadatelF ze seznamu uchaze2F.
(p.F.Zoka, sl.M.Cílková,p.H.Vold ichová,p.P.Nunová)

18. Termíny sQatkF na I.pol. roku 2004 - 10.1., 24.1.,14.2.,28.2.,13.3.,27.3.,10.4.,24.4.,12.6. a
26.6.2004.
19. Nákup p íru2ky "Pro p ípad ohrožení" v po2tu 50 kusF.
Projednáno a neschváleno :
1. Prominutí pohledávky za odvoz pneu ve výši 882,- K2 za rok 1999 - p.Ji í Padua.
2. Finan2ní p íspEvek Spole2enství pomoci Jáchymov.
OZ bere na v<domí :
1. ZmEny 2. 38, 39, 40, 41, 42 a 43 schváleného rozpo2tu roku 2003, které byly provedeny v
souladu s uložením a povE ením OZ.
2. S platností od 1.1.2004 dojde dle na ízení vlády 2. 330/2003 ke zmEnám za azení pracovníkF OÚ Sadov do nové platové stupnice.
3. Informace p.F.Fará e - kontrolní výbor.
OZ pov<&uje :
1. Pana L.Levka k ú2asti na zasedání OZ v Hájku.
2. Pana F.Fará e k jednání s majitelem h bitova v Boru.

Ludmila Dyková
místostarostka obce

Karel Koch
starosta obce

