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Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov 

konaného dne 3.11.2021, od 17:00 hodin v KD Sadov 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva: 

Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin 

starostou obce p. Eduardem Frischem (dále jako „předsedající“). 

 Předsedající přivítal všechny přítomné. 

Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. Bc. Daniel Oliva, p. Simona Hrubá, p. Pavel Drda, 

p. Andrea Juštíková, p. Martin Zábojník 

Omluveni: --------------------- 
 

Předsedající konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů), 

tím je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Předsedající konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 zákona o 

obcích a tato informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2021 do 3.11.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 

desce“. 
 
 

1. Program zasedání: 

Navržený program: 

1. Schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení 

3. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci – Bor, stavební úprava místní komunikace 

4. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci – Bor, multifunkční hřiště 

5. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci - Horní Lesov, chodník podél průtahu silnice III/22222 

6. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci - Bor - chodník podél průtahu silnice III/22129 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání. 

Pro :    7    Proti :   0       Zdržel se :   0  

Usnesení č. 1/5/2021 bylo schváleno 

 

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 29.9.2021 p. Simonu Hrubou a p. Bc. Daniela Olivu o 

vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení: 

 Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu z jednání p. Simonu Hrubou a p. Bc. Daniela Olivu. 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Simonu Hrubou a p. 

Bc. Daniela Olivu. 

Pro :  7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 2/5/2021 bylo schváleno 

 

 Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka. 

Pro :    7    Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 3/5/2021 bylo schváleno 
 

3. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci – Bor, stavební úprava místní komunikace: 

 Místostarosta obce představil přítomným investiční záměry obce Sadov možnost podání žádostí o 

dotaci. 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Investiční záměr s názvem „Bor, stavební úprava místní 

komunikace“ a podání žádosti o dotaci.  

       ZO Sadov schvaluje předfinancování akce a spolufinancování v rámci podmínek 

dotačního programu. 

Pro :    7    Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 4/5/2021 bylo schváleno 
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4. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci – Bor, multifunkční hřiště: 

 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Investiční záměr s názvem „Bor, multifunkční hřiště“ a podání 

žádosti o dotaci.  

       ZO Sadov schvaluje předfinancování akce a spolufinancování v rámci podmínek 

dotačního programu. 

Pro :    7    Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 5/5/2021 bylo schváleno 

 

5. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci - Horní Lesov, chodník podél průtahu silnice III/22222: 

 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Investiční záměr s názvem „Horní Lesov, chodník podél průtahu 

silnice III/22222“ a podání žádosti o dotaci.  

       ZO Sadov schvaluje předfinancování akce a spolufinancování v rámci podmínek 

dotačního programu. 

Pro :    7    Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 6/5/2021 bylo schváleno 

 

6. Investiční záměr, podání žádosti o dotaci - Bor - chodník podél průtahu silnice III/22129: 

 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Investiční záměr s názvem „Bor - chodník podél průtahu silnice 

III/22129“ a podání žádosti o dotaci.  

       ZO Sadov schvaluje předfinancování akce a spolufinancování v rámci podmínek 

dotačního programu. 

Pro :    7    Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 7/5/2021 bylo schváleno 

 
 
 

 

Předsedající poděkoval za účast a zasedání ukončil. 

 

 
 

 

Starosta Obce Sadov Eduard Frisch           __________________ 

 

 

 

 

místostarosta Obce Sadov Ladislav Ludvík           __________________  

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu            ___________________             _________________ 

                                                 Bc. Daniel Oliva                       Simona Hrubá 

 

 

 

 

 

 

Zapsal L. Ludvík dne: 8.11.2021 


