Zápis ze zasedání ZO 2.3.2009
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 2. března 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Emil Parent, p. Milan Marek
Návrhová komise: p. Milan Kobza, p. Miloslava Šlesingerová
Omluveni: p. Josef Bouška

Program:
1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Územní plán obce Sázava
4) Czech POINT upgrade
5) Návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2009
6) různé
7) diskuze
8) závěr
1)Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné hosty a členy zastupitelstva
obce. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p.Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p. Emil Parent a p. Milan Marek. Do návrhové komise byli schváleni: p. Miloslava
Šlesingerová a p. Milan Kobza.
Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z min.zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k plnění.

3) Zastupitelstvo obce Sázava schválilo vydání Územního plánu obce Sázava pro k. ú. Sázava u
Lanškrouna dle usnesení č. 5/2009. Jde o poslední fázi ve schvalování územního plánu pro naši obec.
Celý územní plán včetně grafických příloh bude k nahlédnutí na obecním úřadě v Sázavě a na
městském úřadě v Lanškrouně ( i v elektronické podobě na internetových stránkách).
Hlasování: 8-0-0

4) Od 1.7.2009 bude muset každý orgán státní správy využívat „datovou schránku“, která bude
nahrazovat doručování písemností do vlastních rukou prostřednictvím české pošty. Používání
datových schránek bude pro obecní úřad povinné! Pro tento případ bude obecní úřad potřebovat
dostatečné technologické vybavení, které je možné zakoupit z dotace na zavedení Czech POINTu,
kterou připravilo Ministerstvo vnitra ČR. Jelikož obec Sázava již pracoviště Czech POINT zřídila v
loňském roce, byla podána žádost na jeho rozšíření – upgrade. Zastupitelstvo obce schválilo
"Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace" z Integrovaného operačního programu – Czech POINT.
Hlasování: 8-0-0
5) Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem obce Sázava za rok 2008. Závěrečný účet je
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu – i v elektronické podobě.
6) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu obce Sázava na rok 2009. Návrh rozpočtu je
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu – i v elektronické podobě, k nahlédnutí a případným
připomínkám do doby projednávání návrhu na příštím zasedání zastupitelstva obce.
7) Na základě připomínek auditu krajského úřadu, z důvodu zaokrouhlení hrubé výše odměny, byla
stanovena a zastupitelstvo obce schválilo pro členy zastupitelstva obce, kteří jsou členy komisí výši
odměny na 600,- Kč. (z předchozích 588,- Kč).
Hlasování: 8-0-0
8) V letošním roce, v době letních prázdnin, je naplánována rekonstrukce MŠ. Rekonstrukce spočívá
ve výměně radiátorů, podlahové krytiny, elektroinstalace, malování. Obec Sázava podala žádost na
MMR ČR o dotaci na realizaci celé akce. Předpokládané náklady činí cca 500 000,9) Další plánovanou akcí pro tento rok je oprava a rekonstrukce prodejny potravin v Sázavě. Obec
Sázava podala žádost o dotaci na KÚ Pardubického kraje. Prodejna potravin by měla být rozšířena o
dva nebytové prostory sloužící k účelům drobných provozoven (kadeřnictví…). Oprava se týká, mimo
jiné, výměny klempířských prvků, oprava fasády, výlohy…
10) Zastupitelstvo obce pověřilo p. Jiřího Malátka a Milana Marka zajištěním opravy sociálního
zařízení v pohostinství v Sázavě, které je v nevyhovujícím stavu. V minulém týdnu došlo k pročištění
odpadů a je nutná výměna sanitární techniky.

11) Pí starostka navázala jednání s Úřadem pro zastupování státu. Byl vyjednán bezúplatný převod
pozemků – vyasfaltovaných ploch, do vlastnictví obce. Došlo k zaměření pozemků geodezií Lanškroun
a vyhotovení geometrických plánů. Poté by mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy. Jelikož
vyasfaltované plochy jsou ve špatném stavu, bude možné, po získání do majetku obce, zahájit jejich
opravu. Uvažuje se i o rozšíření veřejného osvětlení v této části obce.
12) P. Milan Marek a p. Jiří Malátek byli pověřeni kontrolou stavu místních komunikací, zmapováním
poškození po zimě. Bude objednána oprava komunikací.
13) Směrem na Albrechtice byla povalena značka konec obce Sázava. P. Milan Kobza byl pověřen
zajištěním její opravy.
14) Na obecní úřad byla doručena žádost fi Profi instal – p. Tomáše Plcha, Lanškroun o pronájem části
nebytových prostor v přízemí čp.13 – bývalý obecní úřad – za účelem zřízení kanceláře. Zastupitelstvo
obce schválilo záměr pronajmout tyto nebytové prostory na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2
měsíce za nájemné 1.000,- Kč měsíčně + spotřebované energie. Hlasování: 7-0-0
14) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 18. 00 hod. Ukončení: 21.00 hod.
V Sázavě 2. března 2009

Zápis přečetli a ověřili:

p. Emil Parent
p. Milan Marek Ilona Trkalová – starostka obce

