Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov
konaného dne 30.6.2021, 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
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. Martin Zábojník.
Omluveni: p. Andrea Juštíková
Předsedající konstatoval, že je přítomno šest 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 23.6.2021 do 30.6.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
1. Program zasedání:
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 „Sadov – veřejný prostor 2019“ 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
d) Rozšíření systému separace odpadů - obec Sadov – doplněno
21) Žádost o vyřazení majetku v ZŠ Sadov – doplněno
22) Smlouva o právu k provedení stavby – Lesov VO, Na Krachu - doplněno
23) Informace starosty

Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání.
Pro : 6
1

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 1/3/2021 bylo schváleno
Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 7.5.2021 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 : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 2/3/2021 bylo schváleno
Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 3/3/2021 bylo schváleno
3) Termíny svatebních obřadů na 2. pololetí 2021:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem termínů svatebních obřadů na 2. pololetí 2021.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje termíny svatebních obřadů na 2. pololetí 2021: 10.7., 14.8., 11.9.,
16.10., 27.11. a 18.12.2021.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 4/3/2021 bylo schváleno
4) Rozpočtové opatření:
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, jedná se o zaúčtování příspěvku a dotace.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 5/3/2021 bylo schváleno
5) Závěrečný účet obce Sadov za rok 2020:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Sadov za rok 2020, který byl
zveřejněn na úřední desce obce Sadov. Návrh obsahuje zprávu o výsledků přezkoumání hospodaření obce
Sadov s výrokem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. K návrhu závěrečného účtu nebyly podány žádné
námitky ani připomínky.
Návrh usnesení: ZO Sadov projednalo a schvaluje závěrečný účet obce Sadov za rok 2020 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sadov za rok 2020, a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Pro : 5 Proti : 1 (Zábojník) Zdržel se : 0
Usnesení č. 6/3/2021 bylo schváleno
6) Účetní závěrka obce Sadov za rok 2020:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí ekonomky obce Sadov o schválení účetní závěrky a o
převod výsledku hospodaření obce Sadov.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje účetní závěrku obce Sadov za účetní období roku 2020,
sestavenou k 31.12.2020, a potvrzuje její věrný a poctivý obraz.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1 (Zábojník)
Usnesení č. 7/3/2021 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje převod výsledku hospodaření obce Sadov za účetní období roku
2020 ve výši 5 891 300,34 Kč z účtu 431 (Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432
(Výsledek hospodaření předcházejících účetních období).
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 8/3/2021 bylo schváleno
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7) Zpráva o uplatňování územního plánu:
Místostarosta obce p. L. Ludvík seznámil přítomné se zprávou o uplatňování územního plánu obce
Sadov. Návrh zprávy byl zveřejněn na úřední desce a následně byla vyhodnocena stanoviska dotčených
orgánů. Ze zprávy vyplývá potřeba drobných změn územního plánu. V rámci změny územního plánu budou
projednány požadavky občanů, které byly schváleny zastupitelstvem.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) za použití
ustanovení § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Sadov vč. pokynů pro
zpracování změny č. 1 Územního plánu Sadov a
s odkazem na § 55b odst. 1 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny
č. 1 Územního plánu Sadov zkráceným postupem.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 9/3/2021 bylo schváleno
8) Žádost o dotaci na akci „Sadov – veřejný prostor 2019“ revitalizace areálu bývalých služeb MNV:
Předsedající seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci na revitalizaci areálu bývalých
služeb MNV.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Investiční záměr s názvem „Sadov – veřejný prostor 2019“.
Předmětem Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci
programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena
převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 496/2020
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 10/3/2021 bylo schváleno
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu:
Předsedající seznámil přítomné se změnami v OZV. Jedná se o upřesnění termínů odvodů.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 11/3/2021 bylo schváleno
10) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 – stanovení školského obvodu:
Předsedající seznámil přítomné s OZV. Jedná se o stanovení školského obvodu ZŠ a MŠ RKV,
jejímž zřizovatelem je dobrovolný svazek obcí Region Karlovarský venkov.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021– stanovení školského
obvodu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 12/3/2021 bylo schváleno
11) Žádost TJ Slovan KV o slevu na nájemném:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí TJ Slovan Karlovy Vary o slevu na nájemném za
využívání prostoru v kulturním domě pro sport – stolní tenis. Kulturní dům byl z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace od podzimu uzavřen a sportovci nemohli více než půl roku prostory využívat.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pro rok 2021 slevu ve výši 50 % z ročního nájmu nebytových
prostor v kulturním domě Sadov, v rámci smlouvy na provozování sportovní činnosti – stolní tenis,
uzavřenou dne 25.4.2019 mezi obcí Sadov a TJ Slovan Karlovy Vary, z důvodu nepříznivé situace
ohledně nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
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Usnesení č. 13/3/2021 bylo schváleno
12) Finanční příspěvky na vodohospodářské stavby:
a) Sadov, kanalizační přípojka pro kulturní dům:
Finanční příspěvek je určen pro VSOZČ. Obec, která je členem tohoto svazku obcí má svůj
vodohospodářský majetek vložen do sdružení. Pokud je stavebníkem VSOZČ, obec platí za stavbu cenu bez
DPH. Výběrové řízení končí 1.7.2021, proto je výše příspěvku pouze orientační dle rozpočtové ceny a bude
upřesněna podle nejvýhodnější nabídky. Jedná se o prodloužení kanalizačního řadu a napojení kulturního
domu na splaškovou kanalizaci.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje finanční příspěvek ve výši cca 1 400 000 Kč z rozpočtu obce
Sadov na stavbu „Sadov, kanalizační přípojka pro kulturní dům“ a starostu obce pověřuje podpisem
veřejnoprávní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech. Přesná částka bude
upravena na základě výsledků výběrového řízení.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 14/3/2021 bylo schváleno
b) Sadov, Podlesí – prodloužení kanalizace – rozšíření rozsahu akce:
Navýšení finančního příspěvku na prodloužení kanalizace do Podlesí je způsobeno prodloužením
řadu o cca 90 m a navýšení přípojek pro současné rodinné domy. Majitelé těchto domů se pro napojení na
splaškovou kanalizaci rozhodli na poslední chvíli. Obec v těchto případech, tak jak bylo zvykem i
v minulosti, financuje připojení kanalizace na hranice pozemku majitele RD. Majitel RD si na svém
pozemku již vše hradí sám.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje finanční příspěvek ve výši 328 351 Kč z rozpočtu obce Sadov na
stavbu „Sadov, Podlesí – prodloužení kanalizace – rozšíření rozsahu akce“ a starostu obce pověřuje
podpisem dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 15/3/2021 bylo schváleno
c) Sadov, Lesov – vodovod pod komunikací III/22129:
Stavba řeší prodloužení vodovodu k domu Lesov č.p. 81.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje finanční příspěvek ve výši 172 331 Kč z rozpočtu obce Sadov na
stavbu „Sadov, Lesov – vodovod pod komunikací III/22129“ a starostu obce pověřuje podpisem
veřejnoprávní smlouvy s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 16/3/2021 bylo schváleno
d) Sadov, Lesov - odvedení dešťových vod mimo kanalizační systém obce a prodloužení
vodovodu:
Stavba řeší odvedení dešťových vod mimo splaškovou kanalizaci v dolním Lesově. Jedná se o
odvodnění komunikace z Nové Vísky a krajské komunikace. Dále se jedná o opravu splaškové kanalizace a
prodloužení vodovodního řadu. Akce byla původně plánovaná až na příští rok. Karlovarský kraj vybral
zhotovitele opravy krajské komunikace od Mesteka směrem na Bor, a proto musí být stavba dešťové a
splaškové kanalizace hotova v předstihu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje finanční příspěvek ve výši cca 7 023 875 Kč z rozpočtu obce
Sadov na stavbu „Sadov, Lesov - odvedení dešťových vod mimo kanalizační systém obce a
prodloužení vodovodu“ a starostu obce pověřuje podpisem veřejnoprávní smlouvy
s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech. Přesná částka bude upravena na základě
výsledků výběrového řízení.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 17/3/2021 bylo schváleno
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13) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 69/4 v k.ú. Podlesí u Sadova:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. .
o pronájem části pozemku p.č. 69/4 v k.ú.
Podlesí u Sadova. Jedná se o část pozemku, která se využívá jako zahrádka. Původní smlouva zanikla
z důvodu úmrtí. Záměr pronájmu byl zveřejněn v období od 27.5.2021 do 14.6.2021.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem části pozemku p.č. 69/4 v k.ú. Podlesí u Sadova o
výměře 400 m2 p.
,
, r.č.
.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 18/3/2021 bylo schváleno
14) Žádost o prodej pozemku p.č. 55/38 v k.ú. Sadov:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. .
o prodej pozemku p.č. 55/38 v k.ú. Sadov.
Jedná se o malý pozemek, ke kterému obec nemá přístup.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 55/38 o výměře 64 m2
v k.ú. Sadov.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 19/3/2021 bylo schváleno
15) Žádost o prodej domu č.p. Lesov 31:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. .
o prodej domu č.p. Lesov 31. Jedná se o
dům, ve kterém je v současné době obchod s potravinami a několik bytů. Rozprava: p. L. Ludvík – sdělil, že
záměr prodeje nebyl v poslední době na zastupitelstvu diskutován. Dále sdělil, že ceny nemovitostí
v současnosti rostou, a protože je finanční situace obce výborná, není potřeba tento majetek prodávat.
Navrhl usnesení, ve kterém zastupitelstvo neschvaluje zveřejnění záměru prodeje.
Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 174 o výměře 585 m2
v k.ú. Lesov včetně stavby Lesov č.p. 31.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 20/3/2021 bylo schváleno
16) Žádost o prodej pozemku p.č. 1271/12 v k.ú. Bor u Karlových Var:
Záměr prodeje byl zveřejněn od 23.3. do 8.4.2021.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej pozemku p.č. 1271/12 v k.ú. Bor u Karlových Var o
výměře 103 m2 .
.
a
.
r.č.
, oba bytem
,
, za cenu za cenu 300,- Kč za 1 m2. Prodejní cena je
odvozena ze znaleckého posudku č. 2165 – 48/18, který byl zpracován na pozemek obdobného typu ve
stejném k.ú. Náklady spojené s prodejem tj. znalecký posudek, kupní smlouva, geometrický plán, daň
z nabytí nemovitých věcí a další poplatky hradí kupující.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 21/3/2021 bylo schváleno
17) Žádost o prodej části pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Podlesí u Sadova:
Záměr prodeje byl zveřejněn od 24.3. do 9.4.2021.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 27/1 v k.ú. Podlesí u Sadova o výměře
cca 500 m2 p.
r.č.
a p.
r.č.
oba bytem
,
, a starostu obce pověřuje nechat vypracovat znalecký posudek na
prodejní cenu v místě obvyklou.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 22/3/2021 bylo schváleno
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18) Žádost o prodej části pozemku p.č. 55/29 v k.ú. Sadov (75 a 55/28):
Předsedající seznámil přítomné se situací ohledně žádostí o prodej pozemků v bývalém autokempu.
Protože mezi zastupiteli není zatím žádná dohoda, jak s pozemky naložit, navrhl bod odložit.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá projednání bodu č. 18) Žádost o prodej části pozemku p.č. 55/29 v
k.ú. Sadov (75 a 55/28) do dalšího zasedání ZO.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 23/3/2021 bylo schváleno
19) Žádost o prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. .
,
.
a p.
o prodej
částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u Karlových Var. Předsedající navrhl bod odložit na další zasedání ZO,
aby se mohli zastupitelé podívat na místo. Žádost nebyla podána na předepsaném formuláři, proto budou
žadatelé vyzváni k nápravě.
Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod č. 19) Žádost o prodej částí pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Bor u
Karlových Var do dalšího zasedání ZO.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 24/3/2021 bylo schváleno
20) Veřejné zakázky – výsledky zadávacích řízení:
a) Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení v podrobnosti pro provádění staveb
– komunikace Lesov, Na Krachu:
Veřejná zakázka byla vypsána pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na opravu komunikací
v horním Lesově – jedná se o kompletní rekonstrukci komunikací včetně odvodnění v celé lokalitě. Byly
osloveny čtyři projektové společnosti, které se zabývají dopravními stavbami. Bohužel obec obdržela pouze
jedinou nabídku.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pořadí nabídek dle Písemného protokolu o otevírání obálek a
jednání hodnotící komise v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Zpracování
projektové dokumentace pro sloučené řízení v podrobnosti pro provádění staveb – komunikace Lesov,
Na Krachu“, který je přílohou zápisu. ZO Sadov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s uchazečem, který se umístil na prvním místě tj. Geo project KV s.r.o s nabídkovou cenou 755 200 Kč
bez DPH.
Pro : 5
Proti : 1 (Zábojník)
Zdržel se : 0
Usnesení č. 25/3/2021 bylo schváleno
b) Hřiště na Streetball, tenisová stěna a přístupový chodník:
Zakázka byla zveřejněna na úřední desce obce Sadov, emailem bylo obesláno 12 firem. Jedná se o
stavbu hřiště, kde na jedné straně bude basketbalový koš, na druhé tenisová stěna a bude vystavěn
přístupový chodník k tomuto hřišti. Chodník bude sloužit i pro přístup na hřiště s malou kopanou. V rámci
veřejné zakázky byla podána jedna nabídka.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pořadí nabídek dle Písemného protokolu o zasedání komise –
otevírání a hodnocení nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu „Hřiště na Streetball, tenisová stěna
a přístupový chodník“, který je přílohou zápisu. ZO Sadov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo s uchazečem, který se umístil na prvním místě tj. Videst s.r.o s nabídkovou cenou 998 170,87 Kč
bez DPH.
Pro : 5
Proti : 1 (Zábojník)
Zdržel se : 0
Usnesení č. 26/3/2021 bylo schváleno
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c) Bor, oprava komunikace na p.č. 102/10:
Zakázka byla zveřejněna na úřední desce obce Sadov, emailem bylo obesláno 12 firem. Jedná se o
opravu povrchu komunikace v Boru u č.p. 103, 113 a 39. Štěrkový povrch bude nahrazen asfaltem. V rámci
zakázky bylo podáno pět nabídek.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pořadí nabídek dle Písemného protokolu o zasedání komise –
otevírání a hodnocení nabídek - veřejná zakázka malého rozsahu „Bor, oprava komunikace na p.č.
102/10“, který je přílohou zápisu. ZO Sadov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s uchazečem, který se umístil na prvním místě tj. Petrom stavby a.s. s nabídkovou cenou 240 413,50
Kč bez DPH, v případě odstoupení prvního uchazeče, pak s uchazečem, který se s nabídkou umístil na
druhém místě tj. Colas a.s. s nabídkovou cenou 277 917,72 bez DPH.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 27/3/2021 bylo schváleno
e) Rozšíření systému separace odpadů - obec Sadov – doplněno:
V rámci obdržené dotace na rozšíření separace odpadů byla vypsána veřejná zakázka na dodávku
kontejnerů na bioodpad a na velkoobjem. V tomto případě obec neobdržela žádnou nabídku a výběrové
řízení se musí opakovat. Místostarosta požádal o pověření starosty odsouhlasením a výběrem nejvhodnější
nabídky, aby se nemuselo svolávat další zasedání zastupitelstva. Dotační smlouva obsahuje závazné termíny
a proto musí být smlouva uzavřena co nejdříve po vyhodnocení nabídek.
Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje starostu obce odsouhlasením a výběrem nejvhodnější nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření systému separace odpadů - obec Sadov – dodání
kontejnerů“.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 28/3/2021 bylo schváleno
21) Žádost o vyřazení majetku v ZŠ Sadov:
Předsedající seznámil přítomné se žádostí ZŠ a MŠ RKV o vyřazení majetku v ZŠ Sadov.
Návrh usnesení: ZO Sadov souhlasí s vyřazením majetku v ZŠ Sadov dle přílohy zápisu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 29/3/2021 bylo schváleno
22) Smlouva o právu k provedení stavby – Lesov VO, Na Krachu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy. Jedná se o stavbu veřejného osvětlení v horním
Lesově – Na Krachu.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Lesov VO, Na
Krachu“ s Lesy České republiky, s.p.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 30/3/2021 bylo schváleno
23) Informace starosty:
 Finanční dar pro obce postižené přírodní katastrofou. Předsedající navrhl poskytnutí finančního daru
ve výši 50 000,- Kč pro pomoc obcím, které byly postiženy přírodní katastrofou. Rozprava: p. M.
Zábojník vznesl dotaz, které obci bude příspěvek poskytnut. Předsedající odpověděl – částka bude
poukázána na zvláštní účet Jihomoravského kraje, který finanční prostředky dál přerozděluje.
Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje poskytnutí finanční ho daru ve výši 50 000,- Kč na zvláštní účet
Jihomoravského kraje, který bude sloužit pro pomoc obcím postižených přírodní katastrofou.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 31/3/2021 bylo schváleno


Předsedající informoval o výsledku veřejné soutěže na odkoupení vodní plochy na pozemku p.č. 265
v k.ú. Sadov. Nabídka obce Sadov nebyla vybrána jako nejvhodnější.
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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: 8.7.2021
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