Zápis ze zasedání ZO 23.6.2009
Zápis
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 23.6.2009

Přítomni: dle prezenční listiny, omluven Kamil Šebrle
Zapisovatelka: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Milan Kobza, Emil Parent
Návrhová komise: Jiří Malátek, Miloslava Šlesingerová

Program: 1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Pozemkové parcely č. 2061/1, 2062/1, 2060/1 (bytovky)
4) Datové schránky
5) Dodatek ke Směrnici o hospodářské činnosti obce
6) Různé
7) Diskuze
8) Závěr

1) Zahájení
Starostka obce Ilona Trkalová přivítala členy zastupitelstva, hosty, zahájila jednání a seznámila
přítomné s programem jednání. Jmenovala zapisovatelem zápisu Evu Malátkovou, ověřovatelem
zápisu Milana Kobzu a Emila Parenta.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh programu, tak jak byl předložen.

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání

- Obec Sázava uzavřela s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o
bezúplatném převodu p.p.č. 2061/1, p.p.č. 2062/1 a p.p.č. 2060/1
- byla zahájena oprava a rekonstrukce domu čp. 134 v Sázavě

3) Pozemkové parcely č. 2061/1, 2062/1 a 2060/1 v katastrálním území Sázava u Lanškrouna
Starostka obce informovala zastupitele se stávajícím stavem komunikací před domem čp. 123, 124,
125 a 126 a na základě domluvy z předchozího zasedání předložila zastupitelům cenové nabídky
týkající se oprav shora uvedených komunikací. Cenové nabídky vypracovala firma Skanska DS a.s. :
a) výsprava
b) nové koberce
Zastupitelstvo obce schválilo opravu komunikací u domu čp. 123, 124, 125 a 126 – pořízení nového
asfaltového koberce. Současně byla schválena rozpočtová změna č. 2/2009, která upravuje navýšení
nákladů na opravu komunikací.

Usnesení č. 22/2009 Hlasování: 8-0-0
Usnesení č. 25/2009 Hlasování: 8-0-0

4) Datové schránky
Zastupitelstvo obce bylo informováno o situaci ohledně datových schránek. Dle zákona č. 300/2008
Sb. bude obci zřízena od 1.7.2009 datová schránka pro příjem úředních listin, kterou bude nutné
aktivizovat nejpozději k 31.10.2009. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření stávajícího
pracoviště CzechPOINT –upgrade spolu s finančními prostředky bychom měli obdržet nejpozději do
31.7.2009.

5) Dodatek ke Směrnici o hospodářské činnosti obce
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke Směrnici o hospodářské činnosti obce – rozlišení
organizací 0012 – 0016.

Usnesení č. 23/2009 Hlasování: 8-0-0

6) Různé
- Obec Sázava v rámci DSO Lanškrounsko podala žádost o finanční podporu oprav malých památek z
projektu Drobná architektura Lanškrounska. Dle návrhu rady svazku byl naší obci přiznán příspěvek
ve výši 63 000,-Kč. V letošním roce bude z poskytnuté dotace pokračovat oprava hřbitovní zdi.

- Na základě upozornění z předcházejících jednání ZO na špatný stav mostu
v dolní části obce „ u Novotných“, požádala starostka obce o posouzení stávajícího stavu mostu.
Posouzení celkového stavu mostu provedla firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Po celkovém
zhodnocení technického stavu mostní konstrukce bylo doporučeno zbavit ocelové nosníky rzi a
aplikovat nátěr. U podemletých základů provést těžký kamenný zához a zhotovit betonový práh
kolem celé opěry. U kamenné opěry bylo doporučeno provést kompletní hloubkové přespárování.
Shora uvedené opravy nicméně neumožní jezdit po mostní konstrukci vozidly nad 3,5T, proto byly
zakoupeny nové zákazové dopravní značky nad 3,5T.
ZO schválilo opravu mostu, která bude provedena na základě objednávky v celkové výši cca 33 000,Kč bez DPH. Termín oprav 7/2009.
Usnesení č. 24/2009 Hlasování: 8-0-0
Současně byla schválena rozpočtová změna č. 2/2009, která upravuje navýšení nákladů na opravu
komunikací a mostu
Usnesení č. 25/2009 Hlasování: 8-0-0

- Na období letních prázdnin byla naplánována oprava MŠ v Sázavě. Jedná se výměnu stávajících
radiátorů, úprava elektriky, vymalování, výměna podlahových krytin …
ZO schválilo zahájení akce – oprava MŠ Sázava dle rozpočtu v celkové výši cca 500 000,- Kč. Termín
zahájení 29.6.2009.
Usnesení: 26/2009 Hlasování: 8-0-0
- Na obecní řad byly doručeny dvě žádosti o veřejnou finanční podporuz rozpočtu obce. Žádost
podala TJ Albrechtice – na uspořádání běhu Sázava-Lázek a oddíl mažoretek Světlušek na činnost. ZO
rozhodlo o poskytnutí příspěvku 2 500,- Kč pro TJ Albrechtice a 2 500,- Kč pro oddíl mažoretek.
- Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. zastoupené Jiřím Kollertem, jednatelem přišlo s možností nabídky
uspořádat v nové provozovně pekárny exkurzi. Dané termíny budou zveřejněny prostřednictví
Sázavského zpravodaje.

- Jiří Kollert upozornil na možnou výstavbu větrných elektráren v katastrálním území Albrechtice.
Seznámil ZO s možností negativních vlivů na životní prostředí, zdravotní stav atd. Požádal o
případnou spolupráci občanů, kterým není lhostejný ráz krajiny.
- ZO bylo seznámeno s pokračováním zahájené akce – oprava a rekonstrukce v domě čp. 134
/prodejna potravin/ v k.ú. Sázava u Lanškrouna.

Paní starostka poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.

Zahájení: 19 hodin
Ukončení: 21:30 hodin

V Sázavě dne 23.6.2009

Ověřili: Milan Kobza
Emil Parent
Ilona Trkalová

