Zápis ze zasedání ZO 26.9.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 26.září 2008

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková.
Ověřovatelé zápisu: p. Miloslava Šlesingerová a p. Kamil Šebrle
Návrhová komise: p. Emil Parent a p. Jiří Malátek
Omluveni: p. Milan Marek, Mgr. Bernard Urban

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) program obnovy venkova
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. Zapisovatelkou byla určena p. Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p. Miloslava Šlesingerová a p. Kamil Šebrle. Do návrhové komise byli schváleni: p. Emil
Parent a p. Jiří Malátek.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 30. 7. 2008 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Plánované akce byly provedeny: 1. srpna byla zahájena ( a v průběhu srpna a
září zrealizována) akce - revitalizace sportoviště. V měsíci září došlo k vyčerpání poskytnuté dotace na
projekt „Drobná architektura Lanškrounska“ – oprava hřbitovní zdi a márnice. Koncem září došlo k
zapojení 3 nových lamp veřejného osvětlení, čtvrtá lampa bude zapojena po ukončení opravy mostu.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na realizaci projektu protipovodňových a
protierozních opatření ve výši 20 Kč na trvale žijícího obyvatele obce Sázava.
Hlasování: 7-0-0
4) Od září 2008 byla naše obec zapojena do projektu Czech POINT. Během měsíce října proběhne
školení, dojde k zapojení potřebných technologií s využitím dotace. Pomocí systému Czech POINT pak
bude možné vystavit na našem úřadě výpis z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí a výpis z rejstříku trestů.

5) Zastupitelstvo obce schvaluje vypustit v Návrhu územního plánu obce Sázava veřejně prospěšné
stavby, opatření a asanace.
Hlasování: 7-0-0

6) Do 30. září 2008 je termín pro podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje. Po delší diskuzi zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na opravu a rekonstrukci
obecní budovy - prodejna potravin. Hlasování: 7-0-0

7) Různé informace
– p. Emil Parent informoval zastupitelstvo o nefunkční lednici v prodejně potravin. Lednice bude
vyřazena z majetku obce.
- p. Emil Parent upozornil na poškozený strom – vrbu stojící na pozemku obce.
10) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 20.00 hod.

V Sázavě 29. září 2008

Zápis přečetli a ověřili:
p. Miloslava Šlesingerová
p. Kamil Šebrle
Ilona Trkalová – starostka obce

