Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.3.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 5. března 2007

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

Program:1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Návrh rozpočtu na rok 2007
4) stanovení závazných ukazatelů pro MŠ Sázava pro rok 2007
5)schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2006
6)místní poplatky za odpad
7)průběžná správa o opravě Kaple sv. Prokopa
8)žádosti o odkoupení pozemku – manž. Přibylovi, p. Pirkl
9)oprava odpadů na čp. 15
10)Různé
11)Diskuse
12)Návrh na usnesení
13)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 p. Milan Marek. Do návrhové komise byli schváleni: Mgr. Bernard Urban
a p. Josef Bouška.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.
2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 22.1. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.
3) P. Starostka podrobně seznámila zastupitelstvo obce s navrhovaným rozpočtem obce pro rok
2007. Po provedení mírných úprav zastupitelstvo obce vzalo tento návrh rozpočtu na vědomí. Návrh
rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce pro případné další připomínky.
4) Zastupitelstvo obce schválilo stanovení závazných ukazatelů pro MŠ Sázava na rok 2007 ve výši : 1.
čtvrtletí 40.000,- Kč ; 2. čtvrtletí 40.000,- Kč ; 3. čtvrtletí 71.285,- Kč ; 4. čtvrtletí 30.715,- Kč . Celková
částka z rozpočtu obce Sázava je 150.715,- Kč, jako neinvestiční dotace od krajského úřadu Pa kraje
31.285,- Kč. Vzhledem k tomu, že v rezervním fondu MŠ zůstal z roku 2005 přebytek hospodaření ve
výši cca 20.000, a z roku 2006 se do rezervního fondu přesune dalších téměř 28.000,- Kč, bude
mateřská škola hospodařit se stejnou částkou jako v minulých letech.
Hlasování: 9-0-0

5) Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření MŠ Sázava za rok 2006 a převod přebytku
hospodaření ve výši 27.982,77 Kč do rezervního fondu MŠ.
Hlasování: 9-0-0
6) Slečna Veronika Machačová podala na obecní úřad oznámení o celoroční nepřítomnosti v místě
trvalého pobytu – vzhledem k placení poplatku za odpad. Po dodání žádosti o zrušení poplatku bude
tato záležitost projednána.
7) Starostka obce informovala zastupitele, jak pokračují práce při rekonstrukci Kaple sv. Prokopa. V
současné době probíhají opravy vnitřku kaple – sanační omítky do výše 1 metru , po proschnutí dojde
k vymalování kaple a opravě lavic. Majitelem vnitřního vybavení kaple je Laškrounská církevní diecéze
- při jednání s p. Zbygnievem Czendlikem nám byla přislíbena finanční pomoc na opravu vnitřního
vybavení. Současně s tím probíhá i oprava venkovních prvků kaple. Zhotovení lesen, oprava a čištění
střechy a plechování parapetů oken, dále bude proveden venkovní nátěr plechování a celé omítky
kaple. P. Langer podal návrh ještě na překontrolování uchycení zvonu a promazání pro snadnější
zvonění.

8) a) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkové parcely č. 1067/4 v katastrálním území Sázava o
výměře 23 m2 manželům Přibylovým za cenu 25 Kč/m2, s tím, že manž. Přibylovi zaplatí i kolek při
vkladu do katastru nemovitostí.
Hlasování: 9-0-0

b) P. Pirkl podal opětovně žádost o odkoupení části p.p. č. 708/4 pás široký asi 5 m sousedící s jeho
sběrným dvorem a části p.p. č. 1007/17 před provozovnou sběrného dvora.
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost p. Pirkla o odkoupení.
Hlasování : 1-8-0
9)Různé
Zastupitelstvo obce posoudilo nabídku firmy p. Fingera na opravu odpadů v čp. 15. Opravu je nutné
provést akutně v co nejbližším termínu. Předpokládané náklady na opravu jsou cca 160.000,- Kč.
Obecní úřad nabízí občanům, kteří mají zájem možnost objednání rozhlasových přijímačů do
domácnosti v ceně 1.690,- Kč. Případné objednávky můžou občané hlásit na obecním úřadě.
Starostka informovala o plánované rekonstrukci kanceláře účetní.
P. Pavel Olšavský podal na ZO žádost o položení trubek na odtok vody přes jeho pozemek v délce 12
m. Žádost posoudí p. Bouška a na příštím zasedání ZO bude projednána.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na elektrickou
přípojku pro vodovodní šachtu v obci Sázava s firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.
Hlasování : 9-0-0
V obci proběhlo vyřezání porostu v prostoru elektrického vedení. Úklid dřeva z výřezu provedou
jednotliví vlastníci pozemků, popř. obec.

12) Mgr. Bernard Urban přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 9-0-0
13) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 22.00 hod.

V Sázavě 5. března 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Jiří Malátek
p. Milan Marek
Ilona Trkalová – starostka obce

