Zápis ze zasedání ZO 23.6.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 23.června 2008

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

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1005/9
4) smlouva o poskytnutí dotace z POV
5) závěrečný účet obce Sázava za rok 2007
6) rozpočtové změny
7) různé informace
8) diskuze
9) závěr

1)Zasedání zahájila starostka obce p. 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. Jiří Malátek a p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni: Mgr. Bernard Urban
a p. Emil Parent.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl doplněn o bod 3 –
Žádost o dotaci pro TJ Albrechtice, atletický oddíl na pořádání 20. Ročníku běhu Sázava – Lázek.
Program byl poté jednohlasně schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 28.4.2008 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.
3) Na obecní úřad byla doručena žádost TJ Albrechtice o poskytnutí dotace na pořádání tradičního
závodu - běhu Sázava –Lázek. Každý rok bylo z rozpočtu obce poskytováno na tuto akci 4.000,- Kč.
Letos se koná jubilejní 20. ročník, TJ Albrechtice proto požádala o částku 10.000,- Kč. Žádosti bylo
vyhověno. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci pro TJ Albrechtice u Lanškrouna, oddíl atletiky, ve výši
10.000,- Kč na organizaci 20. ročníku běhu Sázava – Lázek.
Hlasování: 7-0-0
4) Na minulém zasedání ZO byla projednávána žádost manželů Žákových, Hamříkových a
Křivohlávkových o odkoupení části pozemku p.p.č. 1005/9. Pozemek bude na náklady žadatelů
geometrickým plánem rozdělen a žadatelé si odkoupí jednotlivé části navazující na jejich parcely.
Záměr prodat část pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a protože nebyly žádné
připomínky k tomuto záměru, zastupitelstvo obce schválilo uzavření kupní smlouvy s manžely
Žákovými, Hamříkovými a Křivohlávkovými, na základě které bude jmenovaným prodána část p. p. č.
1005/9 v k.ú. Sázava u Lanškrouna za kupní cenu ve výši 25,- Kč/m2 s tím, že kupující nesou náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí.
Hlasování: 7-0-0

5)V letošním roce požádala obec Sázava o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje – Program obnovy
venkova na úpravu prostranství před obecním úřadem. Žádosti o dotaci Pa kraj vyhověl a byla
poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem, na základě které bude obci
poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč na
akci „ Úprava prostranství před obecním úřadem“.
Hlasování: 7-0-0
6) Zastupitelstvo obce schválilo „Závěrečný účet obce Sázava za rok 2007“ bez výhrad. Závěrečný
účet obce byl před schválením řádně vyvěšen na úřední desce OÚ.
Hlasování: 7-0-0
7) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2008 týkající se : zvýšení příjmů - přijetí
neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč, zvýšení výdajů – úprava chodníků před OÚ o částku ve výši
94.000,- Kč, zvýšení výdajů - investice, stavba, pořízení nového chodníku před OÚ o částku ve výši
53.000,- Kč, snížení výdajů – bytové hospodářství, služby o částku ve výši 47.000,-Kč.
Hlasování: 7-0-0
8)Různé informace

– počátkem června byla provedena oprava a servisní prohlídka čističky odpadních vod v lokalitě „za
mostem“ – nadále je potřeba stanovit zodpovědnou osobu, která bude průběžně kontrolovat
funkčnost čističky
- v měsíci červnu proběhla v obci oprava drobných poškození silnice ( v hodnotě cca 23.000,- Kč)
- v nejbližší době proběhne dooprava mostu „ u Smejkalů“ v horní části obce a oprava poškozených
obrubníků u nového mostu „ u Faltusů“
- Obec Sázava žádala o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj – dotační titul č.2 „ Podpora zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci“ – projekt : “Revitalizace sportoviště v obci Sázava“.
Dotace byla poskytnuta ve výši 126.000,- Kč ( + 30% účast obce). Celkem bude vynaloženo v letošním
roce na revitalizaci volnočasového areálu pro děti 181.000,- Kč. Z toho bude především provedeno
odvodnění prostoru za hřištěm, pořízena antuka na tenisové kurty a pořízeny průlezky pro děti .
- Informace z Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko – Pardubický kraj podpoří vypracování
projektu protipovodňových opatření pro obce DSO Lanškrounsko v Sázavském údolí.
- Na obecní úřad byly doručeny žádosti nájemníků obecních nájemních bytů v Sázavě. Všem
žádostem o prodloužení nájmu bude vyhověno.
- V loňském roce byla na obec doručena žádost o pořízení veřejného osvětlení na zadní cestě od
křižovatky ( po Kolomazníkovi). Byla vypracována kalkulace a již při pořizování rozpočtu byla
schválena částka na vybudování tohoto osvětlení. Instalaci osvětlení zajistí fi. Frank ( která provádí
opravu a údržbu veř. osvětlení v Sázavě), výkopové práce zajistí obec.
- Na obecním úřadě bude provedena úprava topného systému. V současné době je propojeno
vytápění celé budovy ( mateřská škola a obecní úřad). Počátkem července bude provedeno rozdělení
topných okruhů pro MŠ a OÚ. Na OÚ tak bude pořízen nový kotel a samostatně propojen okruh
vytápění. Vše dle kalkulace a nabídky Fi Pavel Poslušný, Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo obce schválilo
realizaci přestavby zásobování prostor OÚ teplem dle cenové nabídky. Hlasování: 7-0-0
- Na obecní úřad byla doručena žádost o úpravu obecní komunikace k rodinným domům Hegrových,
Drábkových, Hubálkových a Novotných. ZO bere žádost na vědomí. Žádost bude posouzena po
zjištění majetkoprávních vztahů.
- Starostka obce byla na minulém zasedání ZO pověřena kontaktovat p. Šípkovou – majitelku
pozemků (naproti hřišti k rybníčkům p. Kokory) vhodných k nové výstavbě v Sázavě. Starostka
informovala zastupitele o cenové nabídce p. Šípkové. ZO zvažuje ještě využít jiné lokality.
- P. Hubálková upozornila na velké množství plastů, které občané vozí mylně do sběrného dvora. Do
sběrného dvora patří pouze nebezpečné odpady. Plasty (i objemnější) patří do žlutých kontejnerů na
plast, velký kontejner má přední víko odklopné pro možnost vhazování větších plastů nebo pytlů s
plastovým odpadem.
9) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.30 hod.

V Sázavě 24. června 2008

Zápis přečetli a ověřili:
p. Jiří Malátek
p. Josef Bouška
Ilona Trkalová – starostka obce

