Zápis ze zasedání ZO 26.10.2009
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 26. října 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Milan Kobza, Mgr. Bernard Urban
Návrhová komise: p. Kamil Šebrle, p. Jiří Malátek

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové změny 10/2009 – 11/2009
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Dotace z programu „ Zelená úsporám“
6) Obecně závazná vyhláška č.2/2009 (o poplatku za odpad)
7) Různé, diskuze
8) závěr
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. Milan Kobza, Mgr. Bernard Urban. Do návrhové komise byli schváleni: p. Kamil Šebrle,
p. Jiří Malátek.
Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl doplněn o bod č.
4 – smlouva o zřízení věcného břemene. Poté byl program jednohlasně schválen.

2) Dle usnesení z minulého zasedání ZO 31. 8. 2009 byly provedeny schválené rozpočtové změny č.
3/2009 – 9/2009 a do majetku obce zařazeny opravené komunikace u čp. 123 – 126.

3) Zastupitelstvo obce schválilo
- Rozpočtovou změnu č. 10/2009, týkající se zvýšení nákladů na údržbu ČOV u čp. 150 (Doležalovi).
Celkovým důkladným vyčištěním čističky odpadních vod i přilehlé kanalizace by měl být vyřešen i
problém s ucpanými odpady z bytového domu čp.15. Hlasování: 9-0-0
- Rozpočtovou změnu č. 11/2009, týkající se nákladů na zhotovení přípravné projektové
dokumentace včetně přípravy, zpracování a podání žádosti na realizaci akce: “Zateplení objektu
bytového domu čp. 15 v Sázavě“. Hlasování: 9-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo s firmou KMONT Choceň, s.r.o. na zhotovení
přípravné projektové dokumentace, včetně přípravy, zpracování a podání žádosti o podporu Státního
fondu životního prostředí na realizaci akce: “Zateplení objektu bytového domu čp. 15 v Sázavě“, v
rámci Programu Zelená úsporám, v oblasti podpory A2 – dílčí zateplení. Na základě smlouvy o dílo ze
dne 26.10.2009 se smluvní strany dohodly na předání díla (termínu plnění) nejpozději do 31.12.2009.
V příštím roce by mělo dojít k realizaci výměny oken v bytovém domě čp.15. Hlasování: 9-0-0

5) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1006/11 v
katastrálním území Sázava u Lanškrouna, uložení kabelu, s firmou ČEZ Distribuce, a.s..
Hlasování: 9-0-0

6) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2009, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poslední
změna výše „poplatku za odpad“ proběhla v roce 2005 a to z částky 187,- Kč na částku 320,- Kč /na
osobu a rok. Náklady na likvidaci komunálního odpadu v obci stoupají každý rok. V roce 2008 činily
celkové náklady 211.812,- Kč, tj. 380,- Kč na osobu. V roce 2009 jsou náklady za 9 měsíců 194.974,Kč, přepočteno na osobu a rok tj. 389,- Kč (včetně odečtených bonusů za tříděný odpad). Z tohoto
důvodu ZO schválilo zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu z částky 320,- Kč na 400,- Kč
na osobu a rok. Obecně závazná vyhláška č.2/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je vyvěšena na
úřední desce obecního úřadu. Hlasování: 9-0-0

9) Různé:
- v bytovém domě čp. 15 došlo k ukončení nájmu bytu č.6 dohodou ke dni 30.10.2009. Záměr obce o
pronájem shora uvedeného bytu byl vyvěšen na úřední desku dne 21.10.2009. Žádosti o pronájem
tohoto bytu jsou přijímány na obecním úřadě.
- dne 2.9.2009 byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 4 - Výstavba, rekonstrukce a oprava místních
komunikací, chodníků, parkovišť a odstavných ploch. Obec Sázava podala žádost o dotaci na rok 2010
na opravu místní komunikace k čp. 119-122. O cenovou nabídku byla požádána firma Skanska DS a.s.
- ZO bylo informováno o dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubického kraje
– nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Dále v měsíci říjnu proběhla na OÚ veřejnoprávní
kontrola z Ministerstva vnitra – prověření užití dotace na pořízení pracoviště Czech POINT a také
kontrola plnění povinností obce na úseku požární ochrany.
- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí sestavení Rozpočtového výhledu obce Sázava na roky 2010,
2011 a 2012. Obsahem Rozpočtového výhledu jsou prognózy celkových příjmů a výdajů obce v
následujících letech.
- na minulém zasedání bylo zastupitelstvo obce informováno o dokončení projektu DSO
Lanškrounsko: Analýza území a návrh doplnění protipovodňových a protierozních opatření v ploše
povodí pro území vybraných obcí regionu Lanškrounsko. Výsledkem studie, na kterou přispívala i
naše obec je závěrečná zpráva, mapové a tabulkové přílohy. Dle této dokumentace bude naše obec
nadále spolupracovat s DSO na případné realizaci některých navržených protipovodňových opatření v
obci.
- na základě dohody o ukončení užívání a vyklizení nebytových prostor v domě čp.134 (prodejny
potravin) ke dni 30.10.2009 proběhne dne 1.11.2009 inventura prodejny a předání uvedených
prostor. Inventurou byli pověřeni: Josef Bouška, Ilona Trkalová a Emil Parent. Nájemní smlouva na
tyto nebytové prostory bude uzavřena ode dne 2.11.2009 s novým nájemcem. Záměr obce o
pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce.

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

Zahájení: 19. 00 hod. Ukončení: 21.30 hod.

V Sázavě 26. října 2009

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Kobza
Mgr. Bernard Urban
Ilona Trkalová – starostka obce

