Zápis ze zasedání ZO 26.11.2009
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 26. listopadu 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Miloslava Šlesingerová, p. Josef Bouška
Návrhová komise: p. Emil Parent, p. Milan Marek

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové změny 12/2009 – 13/2009
4) Rozpočtové provizorium na rok 2010
5) Inventarizace majetku obce
6) Příloha směrnice o účetnictví – účtový rozvrh
7) Různé, diskuze
8) Závěr
9)
1)Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné 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.Miloslava Šlesingerová, p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni: p. Emil
Parent, p. Milan Marek.
Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2) Dle usnesení z minulého zasedání ZO 26.10. 2009 byly provedeny schválené rozpočtové změny č.
10/2009 – 11/2009. Byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou KMONT Choceň, s.r.o. na zhotovení
přípravné projektové dokumentace včetně přípravy, zpracování a podání žádosti na realizaci akce:
“Zateplení objektu bytového domu čp. 15 v Sázavě“.

3) Zastupitelstvo obce schválilo
- Rozpočtovou změnu č. 12/2009, týkající se zvýšení nákladů na opravu bezdrátového rozhlasu v obci.
Hlasování: 9-0-0
- Rozpočtovou změnu č. 13/2009, týkající se přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na
úhradu výdajů vynaložených na upgrade pracoviště kontaktního místa veřejné správy CZECH Point. Z
přijaté dotace byla dle podmínek dotace zakoupena multifunkční tiskárna, klientský monitor, čtečka
2D kódu (pro datové schránky) a čtečka čipových karet. Hlasování: 9-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo zásady rozpočtového provizoria na rok 2010 do doby schválení
rozpočtu na rok 2010 ve výši 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2009. Připravovaný návrh rozpočtu obce
Sázava na rok 2010 bude projednáván na prvním zasedání v roce 2010. Hlasování: 9-0-0

5) Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek ke směrnici o inventarizaci majetku obce Sázava na rok 2009
– příloha č.15. Inventarizace majetku obce Sázava proběhne v průběhu prosince. Inventarizaci v
pohostinství a na sále kulturního domu zajistí inv. komise ve složení: Milan Kobza, Milan Marek a Jiří
Malátek, inventarizaci příspěvkové organizace – MŠ provede komise ve složení: Ilona Trkalová, Mgr.
Bernard Urban, Kamil Šebrle. Inventarizaci vybavení prodejny potravin provedla ke dni 14.11.2009
inv.komise ve složení: Ilona Trkalová, Mgr.Bernard Urban a Josef Bouška. Inventarizaci ostatního
majetku obce (odpadové hospodářství, pozemky, nehmotný majetek, stavby,…) zajistí komise ve
složení: Miloslava Šlesingerová, Emil Parent, Eva Malátková a Ilona Trkalová. Hlasování: 9-0-0

6) Zastupitelstvo obce schválilo Přílohu ke směrnici o účetnictví – Účtový rozvrh.
Hlasování: 9-0-0

7)Různé:

- pí starostka zajistí přípravu a uzavření smluv o likvidaci tříděného odpadu s firmou Elektrovin na
likvidaci drobných domácích elektrospotřebičů (žehličky, mixéry,…) a s firmou Ekolamp – žárovky a
zářivky.
- p. Šebrle upozornil na poškozenou komunikaci (propadlé kanály) – na jaře bude opět provedena
kontrola stavu komunikací v celé obci a zajištěna oprava.

10) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 18. 00 hod. Ukončení: 20.00 hod.

V Sázavě 26. listopadu 2009

Zápis přečetli a ověřili:
p. Miloslava Šlesingerová
p. Josef Bouška
Ilona Trkalová – starostka obce

