Zápis ze zasedání ZO 13.5.2009
ZÁPIS

z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 13. května 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Jiří Malátek, p. Josef Bouška
Návrhová komise: p. Kamil Šebrle, p. Milan Marek

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtová změna č. 1/2009
4) dotace z projektu Drobná architektura Lanškrounska
5) oprava a rekonstrukce domu čp. 134 ( prodejny potravin)
6) různé
7) diskuze
8) závěr
1)Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné členy zastupitelstva obce.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, jsou přítomni všichni členové ZO a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p.Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli určeni: p.Jiří
Malátek, p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni: p. Kamil Šebrle, p. Milan Marek.
Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z min.zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k plnění. Dle
usnesení z minulého zasedání ZO byla uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor v čp.13.

3) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č. 1/2009 - pořízení projektové dokumentace na
opravu a rekonstrukci domu čp. 134 – prodejna potravin v hodnotě 62.000,- Kč. Projekt vypracovala
firma MK PROJEKT, Ing. Kubeš Miroslav, Litomyšl. Hlasování: 9-0-0

4) Zastupitelstvo obce bylo informováno o podání žádosti o dotaci z projektu Drobná architektura
Lanškrounska. Dotace je poskytována DSO Lanškrounsko a byla naší obcí čerpána i v loňském roce na
opravu márnice a části hřbitovní zdi. V letošním roce bude z poskytnuté dotace opravena zbývající
část hřbitovní zdi. Celková hodnota oprav činí 115 000,- Kč, spoluúčast obce je 30%. ZO bere na
vědomí podání žádosti.
5) Starostka obce informovala zastupitele o pokračování plánované opravy a rekonstrukce čp.134 prodejny potravin. Firmou MK Projekt byl vypracován projekt dle požadavků obce a sestaven
položkový rozpočet. Připravený slepý položkový rozpočet byl předložen fi OBSTAS k sestavení
závazného rozpočtu. Zastupitelstvo obce schválilo zahájení rekonstrukce budovy čp.134 (prodejny
potravin) dle projektu fi MK Projekt a předloženého rozpočtu fi OBSTAS. Předpokládané náklady na
opravu ( výměna oken a výloh, oprava přístupového schodiště, oprava klempířských prvků, fasáda…)
a rekonstrukci ( vytvoření dvou nebytových prostor v nevyužitých skladových prostorách) budou cca
1,5 mil Kč. Hlasování: 7-1-1
Zároveň zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo s fi SULKO na výrobu oken pro budovu
čp.134 v ceně 115.457,- Kč. Hlasování: 8-0-1
6) Pí starostka informovala zastupitele o stavu zamýšleného převodu zpevněných ploch u bytovek čp.
123-126 ( směr Lubník) . Tyto pozemky byly zaměřeny, na náklady obce byl vypracován geometrický
plán, pozemky jsou zařazeny do pasportu místních komunikací a v současné době se připravuje
smlouva o bezúplatném převodu pozemků. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření kupní smlouvy na
bezúplatný převod ppč.2061/1, 2061/2, 2060/1, 2060/2, 2062/1 a 2062/2 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Sázava. Hlasování: 9-0-0

7) Na obecní úřad byla doručena žádost o urovnání pozemkových nesrovnalostí v lokalitě za lakovnou
p. Holomka. Dle nově zaměřeného pozemku manž. Šimkových zasahuje tento jejich pozemek až do
obecní asfaltové komunikace. Pozemkové nesrovnalosti budou prošetřeny.
8) Pí starostka informovala zastupitelstvo obce o zamítnutí žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova – dotační titul č.2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci,
poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj, na akci Školka snů v Sázavě. Oprava školky bude
provedena i bez dotace. Akce bude zahájena v termínu letních prázdnin.
9) Dále byli zastupitelé informováni o opravě místní komunikace – směr Albrechtice, která je značně
poškozena po zimě i v důsledku současné objížďky.

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

Zahájení: 20. 00 hod. Ukončení: 22.00 hod.

V Sázavě 13. května 2009

Zápis přečetli a ověřili: p. Jiří Malátek p. Josef Bouška Ilona Trkalová – starostka obce

