Zápis ze zasedání ZO 19.1.2009
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 19. ledna 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatel: p. Jiří Malátek
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bernard Urban, p. Josef Bouška
Návrhová komise: p. Milan Marek, p. Milan Kobza
Omluveni: p. Kamil Šebrle, Miloslava Šlesingerová

Program:
1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) rozpočtové změny
4) různé informace
5) diskuze
6) 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. Zapisovatelem byl určen p. Jiří Malátek, ověřovateli zápisu byli
určeni: Mgr. Bernard Urban a p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni: p.Milan Marek a p.
Milan Kobza.
P. 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 schválilo rozpočtové změny č. 15/2008, 16/2008 a 17/2008. Rozpočtová
změna č 15/2008 se týká přijetí dotace a zřízení stanice CZECH POINT. Rozpočtová změna č. 16/2008
se týká přijetí dotace z MMR na Revitalizaci sportoviště v obci Sázava a pořízení vybavení z této
dotace. Rozpočtová změny č 17/2008 vyrovnává vyšší příjmy a vyšší výdaje oproti schválenému
rozpočtu roku 2008. Hlasování: 7-0-0
4) Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko.
Hlasování: 7-0-0
5) Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout část p.p.č. 748/2 (cca 200 m2) v k.ú. Sázava u
Lanškrouna, za účelem umístění včelstev. Hlasování: 7-0-0
6) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Františka Drábka o odkoupení p.p.č. 1067.
7) Dále se projednávala plánovaná rekonstrukce mateřské školy v Sázavě. Z důvodu rozsáhlejší
rekonstrukce ( výměna radiátorů, podlahové krytiny, malování,…) bude MŠ pravděpodobně uzavřena
celé letní prázdniny. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z POV MMR ČR - dotační
titul č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života dětí v obci. Hlasování: 7-0-0
8) V letošním roce je plánována oprava a rekonstrukce prodejny potravin v obci. Dne 24.11.2008
proběhla za tímto účelem schůzka s projektantem a následně byl vypracován prvotní návrh na úpravu
prodejny.
9) Termíny kulturních akcí : 28.2. 2009 Masopust, 14.3.2009 Dětský maškarní karneval.
10) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19. 00 hod. Ukončení: 21.00 hod.
V Sázavě 19. ledna 2009

Zápis přečetli a ověřili:

Mgr. Bernard Urban
p Josef Bouška pí Ilona Trkalová – starostka obce

