Zápis ze zasedání ZO 29.10.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 29. října 2007

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

Program: 1) zahájení
2)kontrola usnesení z minulého zasedání
3)rozpočtová změna č. 3,4,5/2007
4)rozpočtové provizorium pro rok 2008
5)nájemní smlouva se ZOD Žichlínek
6)inventura
7)různé
8)diskuse
9)návrh na usnesení
10)závěr

1)Zasedání zahájila starostka obce p. Ilona Trkalová. Přivítala přítomné hosty a členy zastupitelstva
obce. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, jsou přítomni všichni členové ZO a zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p. Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli určeni: p.
Kamil Šebrle a p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni:p. Milan Kobza a p. Emil Parent.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 25.6. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Na sále proběhla inventura vybavení po ukončení nájmu.
3) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.3/2007, 4/2007 a 5/2007. Rozpočtová změna č.
3/2007 se týká zvýšení neinvestičních nákladů na žáky navštěvující základní školy v Lanškrouně.
Náklady na jednoho žáka na měsíc se od roku 2004 zvedly z 408,- Kč na současných 510,- Kč. V
letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Lanškrouně celkem 66 žáků. A celková částka přispívaná na
Měú Lanškroun přesáhla 300.000,- Kč.
Hlasování: 9-0-0
Rozpočtová změna č.4/2007 se týká zvýšení nákladů o 1.500 ,- Kč oproti plánovanému rozpočtu na
údržbu biokorydoru. Hlasování: 9-0-0
Rozpočtová změna č. 5/2007 se týká zvýšení nákladů o 5.000,- Kč na pořízení programového vybavení
obecního úřadu. V letošním roce byl zakoupen program na výpočet mezd a nový antivirový program.
Hlasování: 9-0-0
4) Zastupitelstvo obce schválilo zásady rozpočtového provizoria na rok 2008 do doby schválení
rozpočtu na rok 2008 ve výši 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2007.
Hlasování: 9-0-0
5) Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu o pronájmu pozemků č.5 se ZOD Žichlínek, na
pronájem pozemků ve vlastnictví obce. Nájemní smlouva se ZOD Žichlínek z roku 2004 neobsahovala
plně všechny pozemky ve vlastnictví obce, které jsou ZOD využívány. Pro narovnání vztahů byly
doplněny všechny pozemky a uzavřena nová smlouva. Tímto se ruší smlouva z roku 2004.
Hlasování: 9-0-0

6) Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke směrnici o inventarizaci majetku obce Sázava na rok 2007
– příloha č. 13 a stanovilo složení hlavní i dílčích inventarizačních komisí pro rok 2007. Inventura
proběhne v prosinci. Inventarizační komise pro OÚ: Ilona Trkalová, Eva Malátková, Miloslava
Šlesingerová, pro prodejnu potravin: Jiří Malátek, Emil Parent, Milan Marek, pro sál a pohostinství:
Milan Kobza, Kamil Mareš, Josef Bouška, pro MŠ: Ilona Trkalová, Kamil Šebrle, Mgr. Bernard Urban.
Hlasování: 9-0-0
7) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Sázava č. 3/2007. Vyhláška se týká
vymezení pozemků veřejného prostranství a zvýšení sazby poplatku za pronájem veřejného
prostranství ze stávajících 2,- Kč/m2 na 5,- Kč/m2. Z vyhlášky minulé byl vyňat pozemek p.p.č. 466/1
– sportovní areál z důvodu budoucího uzavření smlouvy na celoroční pronájem sportovního areálu
pro nově vzniklé občanské sdružení SPS Sázava. Hlasování: 9-0-0
8) Na obecní úřad byla doručena žádost Emila a Zuzany Parentových o odkoupení p.p.č. 105/5 o
výměře 150 m2. Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce prodat tento pozemek p.p.č. 105/5 o
výměře 150 m2 manželům Parentovým Emilovi a Zuzaně za cenu 25 Kč/ m2. S tím, že náklady na
vklad do katastru uhradí kupující. Hlasování: 8-0-1

9) Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Hofmanových Věry a Jana o zřízení veřejného
osvětlení kolem cesty za potokem.
10) Byla dokončena oprava veřejného osvětlení na silnici směrem k Lanškrounu – jednalo se o
pořízení nového připojení el. vedení dvou lamp veř. osvětlení. Bylo nutné toto vedení vykopat ručně z
důvodů křížení s vedením Telecomu. Výkop provedl p. Milan Kopp, kterému tímto děkujeme za
nabídnutou pomoc.
11)P. Emil Parent přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 9-0-0
12) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 20.45 hod.

V Sázavě 31. října 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Kamil Šebrle
p. Josef Bouška Ilona Trkalová – starostka obce

