
Obec Sadov  

Obecní úřad Sadov 

 

 

 

I N F O R M A C E 

o konání zasedání Zastupitelstva obce Sadov 

 

Starosta obce p. Eduard Frisch v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Sadov. 

 

Místo konání:       Obec Sadov – Kulturní dům Sadov – velký sál 

 

Doba konání:        30.6.2021 od 17:00 

 

Navržený program: 

1. Schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení 

3. Termíny svatebních obřadů na 2. pololetí 2021 

4. Rozpočtové opatření 

5. Závěrečný účet obce Sadov za rok 2020 

6. Účetní závěrka obce Sadov za rok 2020 

7. Zpráva o uplatňování územního plánu 

8. Žádost o dotaci na akci „Revitalizace areálu bývalých služeb MNV“ 

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 – stanovení školského obvodu 

11. Žádost TJ Slovan KV o slevu na nájemném 

12. Finanční příspěvky na vodohospodářské stavby: 

a) Sadov, kanalizační přípojka pro kulturní dům 

b) Sadov, Podlesí – prodloužení kanalizace – rozšíření rozsahu akce 

c) Sadov, Lesov – vodovod pod komunikací III/22129 

d) Sadov, Lesov - odvedení dešťových vod mimo kanalizační systém obce a prodloužení vodovodu 

13.     Žádost o pronájem části pozemku p.č. 69/4 v k.ú. Podlesí u Sadova 

14.     Žádost o prodej pozemku p.č. 55/38 v k.ú. Sadov 

15.     Žádost o prodej domu č.p. Lesov 31 

16.     Žádost o prodej pozemku p.č. 1271/12 v k.ú. Bor u Karlových Var 

17.     Žádost o prodej části pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Podlesí u Sadova 

18.     Žádost o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov (75 a 55/28) 

19.     Žádost o prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var 

20.     Veřejné zakázky – výsledky zadávacích řízení: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení v podrobnosti pro provádění staveb – 

komunikace Lesov, Na Krachu 

b) Hřiště na Streetball, tenisová stěna a přístupový chodník 

c) Bor, oprava komunikace na p.č. 102/10 

21. Informace starosty 

 

 

 

 

V obci Sadov, dne 23.6.2021 

 ............................................. 

                                                                                                                        starosta obce Sadov 

                       

Vyvěšeno na úřední desce dne:  23.6.2021        

Sejmuto z úřední desky dne:      30.6.2021 


