Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 17.12.2014, od 17:00 hodin na OÚ 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 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: ----------------------------------Na dnešním jednání je přítomno sedm 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 10.12.2014 do 17.12.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
2. Program jednání :
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení
4) Kontrola usnesení
5) Prodej a pronájem pozemků
6) Rozpočtové provizorium na rok 2015
7) Rozpočtová opatření
8) MAS Krušné hory západ
9) Termíny svatebních obřadů
10) Smlouva o zpětném odběru EKO-KOM
11) Nákup komunálního vozidla
12) Dodatek ke smlouvě – zimní údržba
13) Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
14) Informace starosty
15) Diskuse
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání
Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 26.11.2014 p. Pavla Drdu a sl. Mgr. Nikolu Kočandrlovou o
vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.
3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení:
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání p. Bc. Marka Frische, p. Bc. Daniela Olivu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Bc. Marka Frische, p.
Bc. Daniela Olivu.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Pro : 7
Proti : 0
1

Zdržel se : 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 26.11.2014:
Smlouvy určené k podpisu byly podepsány. Usnesení bylo splněno.
5. Prodej a pronájem pozemků:
a) p. L. P. žádá o prodej části pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Lesov o výměře cca 300 m2.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Lesov
o výměře cca 300 m2.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
b) p. V. a p. P. H. žádají o prodej části pozemku p.č. 42/9 v k.ú. Podlesí u Sadova o výměře cca 400
m . Jedná se o část příjezdové komunikace. p. H. vysvětlil důvody, které ho vedly k podání žádosti, jedná se
o příjezd k jeho pozemkům.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 42/9 v k.ú. Podlesí
u Sadova o výměře cca 400 m2.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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6. Rozpočtové provizorium na rok 2015:
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým provizoriem na rok 2015. Rozpočet obce bude
zveřejněn během ledna a následně schválen. Rozprava - p. Drda – vznesl otázku ohledně rekonstrukce
chodníku v Lesově. Předsedající odpověděl, že s rekonstrukcí je v rozpočtu počítáno, jde o rekonstrukci
chodníku, veřejného osvětlení a autobusového zálivu u Mesteka. Jakmile bude stavební povolení, rozběhne
se poptávkové řízení.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 – příjmy celkem 14 620 tis.,
financování 4 821 tis., výdaje 19 441 tis..
Pro : 7
Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7. Rozpočtová opatření:
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2014 - odpady (snižují se výdaje – odd.
37 § 22 pol. 5169 komunální odpad o 33 000,- Kč, zvyšují se výdaje – odd. 37 § 23 pol. 5169
velkoobjemový odpad o 33 000,- Kč).
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2014 – dotace od Úřadu práce KV
(zvyšují se příjmy – položka 4116 ÚZ 13 101 o 22 780,- Kč, zvyšují se výdaje - odd. 37 § 45 pol. 5011
ÚZ 13 101 o 17 000,- Kč, odd. 37 § 45 pol. 5031 ÚZ 13 101 o 4 250,- Kč, odd. 37 § 45 pol. 5032 ÚZ
13 101 o 1 530,- Kč).
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2014 – dotace od MŽP a SFŽP na akci
„Obnova polní aleje Lesov“ (zvyšují se příjmy – položka 4116 ÚZ 153 19, N54, Z5 o 313 334,02,- Kč,
položka 4113 ÚZ 900 01, N54, Z1 o 18 431,41,- Kč, zvyšují se výdaje – odd. 37 § 45 pol. 5169 ÚZ 153
19, N54, Z5 o 313 334,02,- Kč, odd. 37 § 45 pol. 5169 ÚZ 900 01, N54, Z1 o 18 431,41,- Kč.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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8. MAS Krušné hory západ:
Bod se projednával na minulém jednání zastupitelstva. Zastupitelé obdrželi všechny podrobné
informace.
Návrh usnesení: ZO Sadov souhlasí se zařazením správního území obce Sadov do území působnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. na programové období
2014-2020.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci
dle předloženého návrhu mezi obcí Sadov zastoupené starostou obce Eduardem Frischem a
společností MAS Krušné hory, o.p.s., zastoupenou ředitelem společnosti MAS Krušné hory, o.p.s..
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje podání projektové žádosti o vydání certifikátu na
Standardizaci místní akční skupiny MAS Krušné hory, o.p.s. v programovém období 2014 - 2020 v
rámci operačního programu PRV ČR 2007 - 2013, osa IV. Leader, opatření: 1. Implementace místní
rozvojové strategie, podopatření: 1.1 Místní akční skupina prostřednictvím MAS Krušné hory, o.p.s..
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
9. Termíny svatebních obřadů:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem termínů svatebních obřadů.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje termíny svatebních obřadů na první pololetí 2015 – 10.1., 7.2.,
14.3., 18.4., 16.5. a 6.6.2015.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
10. Smlouva o zpětném odběru EKO-KOM:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zpětném odběru. Tato smlouva nahrazuje
původní smlouvu. Nová smlouva je dle nového občanského zákoníku. Jedná se o zpětný odběr separovaného
odpadu. Obci je za separovaný odpad vyplácen určitý poplatek.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o zpětném odběru se společností EKO-KOM.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
11. Nákup komunálního vozidla:
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou nákupu vozidla Ford Transit od společnosti Ford
Charouz. V rozpočtovém provizoriu je s nákupem počítáno. Většinu ceny pokryje úrok z termínovaného
vkladu za minulé roky. Vozidlo bude používáno zaměstnanci obecního úřadu, kteří jsou určeni pro úklid
obce a údržbu veřejné zeleně.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nákup komunálního vozidla Ford Transit Single Cab 350 L2
BASE 2.2 TDCi 74kW/100k/310Nm FWD s výbavou třístranný sklápěč za nabídkovou cenu 801 907,Kč s DPH.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
12. Dodatek ke smlouvě – zimní údržba:
Statek Bor Zeos s.r.o předložil dodatek č. 10 k hospodářské smlouvě na zimní údržbu. Cena služby
zůstává stejná jako v minulém zimním období, jedná se pouze o prodloužení smlouvy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 10 k hospodářské smlouvě ze dne 20.11.2005.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
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13. Obecně závazná vyhláška obce Sadov č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Sadov:
Předsedající seznámil přítomné s vyhláškou. Vyhláška se mění z důvodu nových zákonných
povinností obce. Zákon rozšířil separovaný sběr, tzn. sklo, papír a plasty, o další dvě komodity a to
biologicky rozložitelný komunální odpad a kovy. Kovy se budou moci odevzdávat na sběrném místě
v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově. Nádoby na BRKO budou rozmístěny na současných sběrných
místech separovaného odpadu v období od 1.4. do 31.10..
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sadov č. 2/2014, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Sadov.
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
14. Informace starosty:
a) Příručka pro členy zastupitelstva – obec obdržela příručku pro členy zastupitelstva od SMO.
V minulých letech obec obdržela příručku v listinné podobě pro každého zastupitele. Letos obec obdržela
pouze jeden výtisk. Příručka je také v elektronické podobě, kterou obdrželi všichni zastupitelé. Pokud by byl
od zastupitelů zájem o listinnou podobu, je potřeba to včas nahlásit starostovi, aby se mohl doobjednat
dotisk příručky.
b) Obec obdržela dotaz, kolik peněz stála mikulášská nadílka. Obec zaplatila za mikulášskou nadílku
celkem 13 975,- Kč.
15. Diskuse:
K. Koch – dotázal se na opravu mostu na komunikaci k hřišti. Místostarosta odpověděl – projekt na
nový most je hotov, připravují se podklady pro stavební řízení. Starý most bohužel nejde opravit, musí se
postavit most nový.
K. Koch – dotázal se na situaci ohledně tenisových kurtů. Starosta odpověděl – proběhla schůzka
s vedením TJ Sokol Sadov. Další kolo jednání proběhne na valné hromadě TJ Sokol Sadov.
P. Drda – informoval o poškození železničního přejezdu v horním Lesově.
E. Frisch – popřál všem lidem dobré vůle hezké Vánoce a šťastný Nový rok.
Předsedající poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

_____________________
místostarosta obce Sadov
Ladislav Ludvík

_________________
starosta obce Sadov
Eduard Frisch

ověřovatelé zápisu ________________________

Bc. Marek Frisch

__________________________

p. Bc. Daniel Oliva
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