Zápis ze zasedání ZO 28.4.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 28. dubna 2008

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

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1005/9
4) různé informace
5) diskuse
6) 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. MilanMarek a p. Emil Parent. Do návrhové komise byli schváleni: p. Miloslava
Šlesingerová a p. Kamil Šebrle.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl doplněn o bod 4 –
Rozpočtová změna č. 1/2008. Program byl poté jednohlasně schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 17.3.2008 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.
3) Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Žákových, Hamříkových a Křivohlávkových o
odkoupení pozemku p.p.č. 1005/9. Pozemek bude na náklady žadatelů geometrickým plánem

rozdělen a žadatelé si odkoupí jednotlivé části navazující na jejich parcely. Zastupitelstvo obce
schválilo zveřejnění záměru prodat tento pozemek.
Hlasování: 7-0-0
4) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č. 1/2008, týkající se zákonem povinného
pojištění zaměstnanců, navýšení výdajů o 1.500,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
5)Na obecní úřad byly doručeny dvě žádosti p. Jiřího Kokory. Žádost o možnost uložení dřeva na
omezenou dobu na obecní pozemek. Žádosti bylo vyhověno. Druhá žádost p. Kokory se týkala opravy
cesty v majetku obce (směrem k rybí farmě), kterou p. Kokora bez vědomí obce na vlastní náklady
vyspravil a žádá o proplacení částky, kterou do opravy vložil. Žádosti nebylo vyhověno.
6)Obec Sázava podala na KÚ Pardubického kraje žádost o dotaci na obnovu výpočetní techniky na OÚ
a žádost o dotaci na podporu malých kulturních památek z projektu Drobná architektura
Lanškrounska – na opravu hřbitovní zdi a márnice.
7)Bylo projednáno vysazení náhradní zeleně za pokácený poškozený strom u hřiště.
8)Naplánovaná akce modernizace silnice II/ 315 z Lanškrouna do Tatenice bude probíhat až v září
2008. Oprava obecní silnice v Sázavě bude objednána v nejbližší době – po zmapování a posouzení
poškození.
9)V měsíci březnu opakovaně došlo ( za přítomnosti některých nájemníků) k odbornému posouzení
stavu odpadu v domě č.p. 15 ( obecní byty) . Posouzení provedla firma K Mont Choceň, s.r.o. se
závěrem, že není poškozeno odpadní potrubí v budově, ale vlhkost ve spodních bytech pochází ze
vzlínání spodní vody v domě.
10) Po vichřici Emma je lehce poškozená střecha na kapli – zastupitelstvo pověřilo p. Malátka
zajištěním plošiny a opravení střechy. Po prořezání stromů kolem cesty za řekou – směr Žichlínek,
zůstaly pořezané větve. Pokud o ně mají občané zájem, můžou si je uklidit. Úklid zbylých větví zajistí
SPS.
11) Zastupitelstvo pověřilo p. starostku, aby do příštího zasedání ZO zjistila podmínky možnosti
odkoupení pozemků p. Šípkové ( v prostoru naproti hřišti).

12) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.15 hod.

V Sázavě 28. dubna 2008

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Marek
p. Emil Parent Ilona Trkalová – starostka obce

