Zápis ze zasedání ZO 23.4.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 23. dubna 2007

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

Program:1) zahájení
2)kontrola usnesení z minulého zasedání
3)hospodaření obce k 31.3.2007
4)schválení „ požárního řádu obce“
5)schválení „ vyhlášky o PO při akcích“
6)stanovení pověřené osoby pro pořizování ÚP
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, je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p. Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p. Jiří Malátek a Mgr. Bernard Urban. Do návrhové komise byli schváleni: p. Josef Bouška
a p. Miloslava Šlesingerová. Omluveni byli : p. Milan Kobza a p. Milan Marek.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 26.3. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.
3) Po důkladném projednání zastupitelstvo obce schválilo veřejnou vyhlášku č.1/2007 „ Požární řád
obce “ . Požární řád byl vypracován Ing. F. Kučerou – osobou odborně způsobilou na úseku požární
ochrany. Požární řád je k nahlédnutí na obecním úřadě v Sázavě.
Hlasování: 7-0-0
4) Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou vyhlášku č. 2/2007 „ K zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob “. Vyhlášku opět vypracoval Ing. Kučera a je možné do
ní nahlédnout na OÚ.
Hlasování: 7-0-0
5) Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), obecní úřad
obce s rozšířenou působností – Lanškroun na žádost obce Sázava pořizuje územní plán obce. Na
základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o
výběru výsledné varianty řešení. Zastupitelstvo obce usnesením určí osobu ( zastupitele), která bude
jednat z pověření zastupitelstva s pořizovatelem ÚP. Zastupitelstvo obce schválilo pověřenou osobu
pro jednání ohledně pořízení územního plánu obce Sázava – p. Ilonu Trkalovou.
Hlasování: 7-0-0
6)Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce Sázava ke dni 31.3.2007.
7)Různé
proběhla likvidace starých neplatných razítek obecního úřadu dle likvidačního protokolu.
ZOD Žichlínek požádalo o souhlas se zřízením odběrného místa pro odběr vody z místního toku
Moravské Sázavy pro oplachování komunikací a ochranu rostlin. Odběrné místo bude zřízeno u
mostu u Holomkových a odběr vody bude podmíněn dostatkem vody v řece.
Na obecní úřad Sázava byla doručena žádost o odkoupení p.p.č. 1005/18, 1007/13 a 114/2
souvisejících s vodní elektrárnou v dolní části obce. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
prodat p.p.č. 1005/18, 1007/13 a 114/2 manželům ing. Janu Kolomému a p. Monice Kolomé za cenu
25 Kč/m2 v případě, že odkoupí vodní elektrárnu od p. Žáka. Hlasování: 7-0-0
Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. se rozhodlo věnovat peněžitý dar obci Sázava na pořízení malé
mechanizace ( malotraktoru) pro údržbu sportovních ploch v obci. Pořízení daru proběhlo
prostřednictvím darovací smlouvy na částku 105. 000,- Kč. Smlouvu zastupitelstvo obce schválilo.
Dalším podnětem z obce bylo upozornění na neuklizené přední sklo z havárie osobního automobilu
naproti hřbitovu. Sklo bude odklizeno majitelem havarovaného vozidla.
Suť z demolice domu č.p. 90 ( která proběhla v loňském roce) neustále hyzdí příjezd do obce od
Žichlínka. Bude vyvoláno jednání s p. Jonášem a doporučeno řešení k odstranění suti.

V dolním konci obce bylo opakovaně upraveno stanoviště pro kontejnery. Zasetím trávy kolem
kontejnerů byl pověřen p. Malátek a po okraji silnice budou umístěny patníky (p. Machač).
Obyvateli z dolní části obce byl podán podnět k řešení problému s okraji vozovky. Při pořizování
komunikace v dolní části obce v roce 2004 nebyly zasypány okraje vozovky. V současné době je
nebezpečí , že v důsledky projíždění vozidel a namáhání vozovky dojde k poškození krajnice vozovky.
Z tohoto důvodu ( aby se předešlo zbytečným škodám) bude vyvoláno jednání o možnosti řešení
situace.

8) P. Miloslava Šlesingerová přečetla návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 7-0-0
9) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.15 hod.

V Sázavě 25. dubna 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Jiří Malátek
Mgr. Bernard Urban
p. Ilona Trkalová – starostka obce

