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Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov 

konaného dne 21.10.2022, od 17:00 hodin v KD Sadov 
upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout na OÚ Sadov  

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též 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. Roman Dyk,  

p. Simona Hrubá, p. Andrea Juštíková, p. Miroslav Dlugoš 

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

 

Předsedající schůze konstatoval, že 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 7.10.2022 v 16:00 hodin, žádný 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 
14.10.2022 do 21.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Na jednání je přítomno sedm členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů 
zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

1. Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy 
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 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). 

Složení slibu proběhlo tak, že 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 složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

2) Schválení programu jednání: 
1) Složení slibu 

2) Schválení programu 

3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele (navrhovatele 

     usnesení) 
4) 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 
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5) 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 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích) 
7) Pronájem části pozemku p.č. 267 v k.ú. Sadov 

8) Žádost o předání majetku – komunikace a veřejné osvětlení v lokalitě u hřiště 

9) Informace starosty  

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program ustavujícího zasedání 
Pro :   7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 1/5/2022 bylo schváleno 

 

3) Určení ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení: 
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Romana Dyka a p. Simonu Hrubou. 

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

Romana Dyka a p. Simonu Hrubou. 

Pro :   7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 2/5/2022 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. 3/5/2022 bylo schváleno 

 

4) 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. 4/5/2022 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.  

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. 5/5/2022 bylo schváleno 

  

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající informoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně hlasováním - aklamací. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. Předsedající navrhl, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejně. 
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d) Volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen 
zastupitelstva p. Ladislav Ludvík navrhl zvolit do funkce starosty p. Eduarda Frische. Žádný 
jiný návrh nebyl podán.  
Návrh usnesení: ZO Sadov volí starostou p. Eduarda Frische. 

Pro :   5     Proti :   0   Zdržel se :   2 (Dlugoš, Juštíková)      
Usnesení č. 6/5/2022 bylo schváleno 

 

e) Volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen 
zastupitelstva p. Eduard Frisch navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Ladislava Ludvíka.  
Návrh usnesení: ZO Sadov volí místostarostou p. Ladislava Ludvíka. 

Pro :   7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 7/5/2022 bylo schváleno 

 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

 a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý 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. 8/5/2022 bylo schváleno 

 

 b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Simonu Hrubou. Členka 
zastupitelstva p. Andrea Juštíková vznesla protinávrh – navrhla p. Miroslava Dlugoše. 

Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou finančního výboru p. Miroslava Dlugoše. 

Pro :   2 (Juštíková, Dlugoš)     Proti :   0   Zdržel se :   5 

Usnesení nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou finančního výboru p. Simonu Hrubou. 

Pro :   5     Proti :   0   Zdržel se :   2 (Juštíková, Dlugoš) 
Usnesení č. 9/5/2022 bylo schváleno 

 

 c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Romana Dyka. Člen 
zastupitelstva p. Miroslav Dlugoš navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. 

Andreu Juštíkovou.  
Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou kontrolního výboru p. Andreu Juštíkovou. 

Pro :   2 (Dlugoš, Juštíková)     Proti :   0   Zdržel se :   5 

Usnesení nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: ZO Sadov volí předsedou kontrolního výboru p. Romana Dyka. 

Pro :   5     Proti :  0   Zdržel se :   2 (Dlugoš, Juštíková)      
Usnesení č. 10/5/2022 bylo schváleno 

 

 d) Volba členů finančního výboru 

Předsedající navrhl volbu členů finančního výboru odložit na další zasedání zastupitelstva. 
Jiný návrh nebyl podán. 
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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. 11/5/2022 bylo schváleno 

 

e) Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající navrhl volbu členů kontrolního výboru odložit 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. 12/5/2022 bylo schváleno 

 

6) 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. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
v platném znění, poskytována měsíční odměna následovně: 
Členové zastupitelstva 1805,- Kč 

Členové komisí a výborů 3010,- Kč 

Předsedové výborů a komisí 3611,- 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. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v 
platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 
následovně: 
Členové zastupitelstva 1805,- Kč 

Členové komisí a výborů 3010,- Kč 

Předsedové výborů a komisí 3611,- Kč 

Odměna bude poskytována od 1.11.2022 a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Pro :   7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 13/5/2022 bylo schváleno 

 

7) Pronájem části pozemku p.č. 267 v k.ú. Sadov: 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí. Místostarosta obce informace doplnil. Záměr 
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 5.8. do 23.8.2022. 

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem části pozemku p.č. 267 o výměře 3685 

m2, v k.ú. Sadov . , bytem  č.p.  s následujícími 
podmínkami: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 10 let, pozemky 

nebudou oploceny a zůstanou veřejně přístupné, nájemné se stanovuje na 1% z 
průměrné ceny v katastru dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. v platném znění. Nájemní 
smlouva bude uzavřena dodatkem, k již existující smlouvě, ve které má nájemce již 
pronajat část pozemku o výměře 800 m2. Dodatkem bude přidáno dalších 2885 m2 do 
celkové výměry 3685 m2. 

Pro :   7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 14/5/2022 bylo schváleno 
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8) Žádost o předání majetku – komunikace a veřejné osvětlení v lokalitě u hřiště: 
Předsedající seznámil přítomné se žádostí. Místostarosta obce informace doplnil. Jedná se o 
převzetí majetku, který vybudoval soukromý investor na obecním pozemku.   

Předsedající všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. Součástí převodu je veřejné 
osvětlení a část komunikace. 
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje bezúplatný převod majetku: 1) Sadov, lokalita u 
hřiště – inženýrské sítě – veřejné osvětlení – stavba na pozemcích p.č. 203/1, 203/2, 
238/1, 238/2 a 238/23 v k.ú. Lesov; 2) Sadov, lokalita u hřiště – komunikace – část stavby 
na pozemku p.č. 238/23 a 238/1 v k.ú. Lesov, do vlastnictví obce Sadov.  

Pro :   7     Proti :   0   Zdržel se :   0 

Usnesení č. 15/5/2022 bylo schváleno 

 

9) Informace starosty: 

Předsedající seznámil přítomné s kulturními akcemi – mikulášská nadílka pro děti v prosinci, 

první adventní neděli se uskuteční rozsvícení vánočního stromku, maškarní ples pro dospělé 
bude v termínu 11.3.2023. 
 

Předsedající poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 

 

 

 

_____________________                                                                          _________________ 

místostarosta obce Sadov                                                                             starosta obce Sadov 

      Ladislav Ludvík                                                                                         Eduard Frisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu   ________________________         __________________________ 

                                      Simona Hrubá                    Roman Dyk 

 

 

 

 

 

 

Zapsal L. Ludvík dne: 24.10.2022 

 


