Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Eduardem Frischem („dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal všechny přítomné.
Přítomni : p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. Bc. Marek Frisch, p. Bc. Daniel Oliva, p.
Drda Pavel, sl. Mgr. Nikola Kočandrlová, sl. Mgr. Petra Zábojníková.
Omluveni : -----------Předsedající schůze konstatoval, ţe dnešní 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 24.10.2014 v 16:00 hodin, ţádný 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 27.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Na jednání je přítomno sedm členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů
zastupitelů, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení 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).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe 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 sloţení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
1) Určení ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu sl. Mgr. Petru Zábojníkovou, p. Bc.
Daniela Olivu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání sl. Mgr.
Petru Zábojníkovou a p. Bc. Daniela Olivu.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka
Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
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2) Schválení programu jednání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele (navrhovatele
usnesení)
2) Schválení programu
3) 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
e) volba místostarosty
4) 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
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6) Rozpočtová opatření
7) Diskuse
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program ustavujícího zasedání.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
3) 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 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. Jiný návrh nebyl podán.
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 : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající informoval, ţe 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 ţádného kandidáta,
bude přistoupeno k volbě místostarosty. Ţádné návrhy nebyly podány.
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d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva p. P. Drda navrhl zvolit do funkce starosty p. Eduarda Frische. Doplnil, ţe jeho
návrh vychází z výsledků voleb, ve kterých p. E. Frisch obdrţel nejvíc hlasů. Ţádný jiný
návrh nebyl podán. Pan Eduard Frisch kandidaturu přijal.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí starostou p. Eduarda Frische
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
e) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen
zastupitelstva p. P. Drda 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. 7 bylo schváleno
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a
§ 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemţ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, předsedou výboru můţe
být pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo
finančního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemţ kaţdý 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. 8 bylo schváleno
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Člen zastupitelstva p. L. Ludvík navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru p. Bc. Marka Frische. Jiné návrhy nebyly podány. Pan Bc. Marek Frisch
kandidaturu přijal.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou finančního výboru p. Bc. Marka Frische.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Předsedající p. E. Frisch navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
sl. Mgr. Nikolu Kočandrlovou. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou kontrolního výboru sl. Mgr. Nikolu
Kočandrlovou.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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d) Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl volbu členů finančního výboru odloţit na další zasedání zastupitelstva.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá volbu členů finančního výboru z důvodu nedostatku
kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání.
Pro : 7 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl volbu členů kontrolního výboru odloţit na další zasedání zastupitelstva.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání.
Pro : 7 Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
5) 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. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna následovně:
Členové zastupitelstva 540,- Kč
Členové komisí a výborů 1060,- Kč
Předsedové výborů a komisí 1300,- 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. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v
platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
následovně:
Členové zastupitelstva 540,- Kč
Členové komisí a výborů 1060,- Kč
Předsedové výborů a komisí 1300,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Měsíční odměna za výkon funkce uvolněného zastupitele se řídí nařízením vlády č. 459/2013
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a je pevná.
6) Rozpočtová opatření:
a) RO č. 32/2014 - dotace od Úřadu práce
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2014 (dotace od Úřadu
práce KV - zvyšují se příjmy o 11 390 ,- Kč, zvyšují se výdaje o 11 390,- Kč).
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
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b) RO č. 33/2014 – dotace na volby do zastupitelstev obcí
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2014 (dotace na volby do
zastupitelstev obcí - zvyšují se příjmy o 44 000,- Kč, zvyšují se výdaje o 44 000,- Kč).
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
c) Ţádost o pověření starosty k určitým rozpočtovým opatřením. Ekonomka obce ţádá
zastupitelstvo obce, aby pověřilo starostu obce k provádění rozpočtových opatření, které se
týkají dotačních titulů, které obdrţí obec Sadov od jiného rozpočtu.
Návrh usnesení: ZO Sadov, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., § 102, pověřuje starostu
obce k provádění rozpočtových opatření, která se vztahují ke změně ve finančních
vztazích k jinému rozpočtu.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
4. Diskuse :
p. L. Ludvík – poděkoval voličům za hlasy, které ve volbách obdrţel a dále za hlasy,
které obdrţelo Sdruţení nezávislých kandidátů 1. Poděkoval zastupitelům za projevenou
důvěru a zvolení do funkce místostarosty.
p. V. David – poblahopřál zastupitelům ke zvolení, popřál moudrá rozhodnutí.
Poţádal, jestli je moţné v zápise uvádět výši rozpočtových opatření.
p.B.Šmudla – nabídl se jako člen finančního nebo kontrolního výboru.
p.E.Frisch – poděkoval všem voličům za podporu ve volbách, vyjádřil příjemné
překvapení s obdrţeným počtem hlasů. Bude se snaţit pracovat tak, aby se v obci lidem dobře
ţilo.
Předsedající všem poděkoval za účast a zasedání ukončil.

_____________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

_________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch

ověřovatelé zápisu ________________________
Mgr. Petra Zábojníková
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__________________________
Bc. Daniel Oliva

7/2014
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a schválilo:
1. ověřovatele zápisu z jednání sl. Mgr. Petru Zábojníkovou a p. Bc. Daniela Olivu –
usnesení č. 1/7/2014
2. navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka – usnesení č. 2/7/2014
3. program ustavujícího zasedání – usnesení č. 3/7/2014
4. zvolení jednoho místostarosty – usnesení č. 4/7/2014
5. schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2014 (dotace od Úřadu práce KV - zvyšují se
příjmy o 11 390 ,- Kč, zvyšují se výdaje o 11 390,- Kč) – usnesení č. 14/7/2014
6. rozpočtové opatření č. 33/2014 (dotace na volby do zastupitelstev obcí - zvyšují se
příjmy o 44 000,- Kč, zvyšují se výdaje o 44 000,- Kč) – usnesení č. 15/7/2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a určuje:
1. pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn – usnesení č. 5/7/2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a volí:
1. starostou obce Sadov p. Eduarda Frische – usnesení č. 6/7/2014
2. místostarostou obce Sadov p. Ladislava Ludvíka – usnesení č. 7/7/2014
3. předsedou finančního výboru p. Bc. Marka Frische – usnesení č. 9/7/2014
4. předsedou kontrolního výboru sl. Mgr. Nikolu Kočandrlovou – usnesení č. 10/7/2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a zřizuje:
1. finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné – usnesení č. 8/7/2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a odkládá:
1. volbu členů finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výboru
na nejbliţší zasedání – usnesení č. 11/7/2014
2. volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výboru
na nejbliţší zasedání – usnesení č. 12/7/2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a stanoví:
1. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle nařízení vlády č.
459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce následovně:
členové zastupitelstva 540,- Kč, členové komisí a výborů 1060,- Kč, předsedové
výborů a komisí 1300,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil –
usnesení č. 13/7/2014
Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a pověřuje:
1. starostu obce k provádění rozpočtových opatření, která se vztahují ke změně ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu – usnesení č. 16/7/2014

____________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

____________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch
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