Zápis ze zasedání ZO 14.6.2010
ZÁPIS
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 14. června 2010

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

Program: 1. zahájení
2. nájemní smlouva se ZOD Žichlínek
3. dotace z programu Zelená úsporám
4. opravy v čp. 15
5. dotace z programu POV Pardubického kraje
6. rozpočtové změny
7. stanovení počtu členů ZO pro období 2010-2014
8. různé informace
9. diskuse
10. závěr

1) Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné hosty a členy zastupitelstva
obce. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byla určena Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli
určeni: p. Milan Kobza, p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni: p. Jiří Malátek, p. Kamil
Šebrle. Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl
jednohlasně schválen.

2) Zastupitelstvo obce schválilo Nájemní smlouvu o pronájmu pozemků č.5 se Zemědělsko obchodním družstvem Žichlínek. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou, vždy k 1. 10. daného roku. Výše nájemného činí 5.666,- Kč ročně. Hlasování: 8-0-0

3) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu č. SP-10282107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření z programu Zelená úsporám ve výši 22.605,- Kč. Projektová dokumentace k
projektu Zelená úsporám – pro výměnu oken v bytovém domě čp.15 byla vypracována a uhrazena k
21.12.2009, vyúčtování proběhlo dle zadaných podmínek. Státní fond životního prostředí České
republiky převede finanční prostředky na účet obce do 30 dnů ode dne doručení.
Současně obec obdržela vyrozumění ze SFŽP ČR o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na
realizaci výměny oken v domě čp.15 ve výši 152.100,- Kč. Z dotace budou financována okna ve
vytápěných prostorách domu – v bytech. Okna v nevytápěných prostorách – chodby, společenská
místnost – budou financována z rozpočtu obce Sázava. Realizace akce proběhne koncem měsíce
srpna – začátkem září. Hlasování: 8-0-0

4) V obecním bytovém domě čp.15 proběhly rozsáhlejší opravy odpadů, kanalizace a sklepních
prostor. Pí starostka podala zastupitelům obce podrobné informace o rozsahu oprav a možnosti
následujících úprav pro snížení vlhkosti v domě.
5) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje - ev. č. smlouvy OŽPZ/10/41269. Dotace je poskytnuta Pardubickým krajem na
opravu místní komunikace k domům čp. 119-122 v Sázavě. Vyúčtování proběhne do konce roku 2010.
Hlasování: 8-0-0

6) Starostka obce informovala členy zastupitelstva o provedených opravách silnice v obci. Opravy
překopů byly provedeny fi SKANSKA a.s. v měsíci květnu.

7) Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočtovou změnu č. 1 týkající se přijaté dotace a výdajů na volby do Parlamentu ČR. Dotace byla
poskytnuta ve výši 16.600,- Kč. Z toho byly vyčerpány výdaje na přípravu a zajištění voleb ve výši
14.600,- Kč. 2.000,- Kč budou vráceny do státního rozpočtu. Hlasování: 8-0-0

Rozpočtovou změnu č. 2 týkající se nevyčerpané finanční dotace na činnost Spolek přátel sportu
Sázava u Lanškrouna o.s. za rok 2009 ve výši 6.900,- Kč. Finanční částka byla vrácena do rozpočtu
obce. Hlasování: 8-0-0

Rozpočtovou změnu č. 3 týkající se zvýšených nákladů na zakoupení nádob na odpad určených k
dalšímu prodeji a zvýšených nákladů na likvidaci nebezpečných odpadů, v celkové výši 10.000,- Kč.
Hlasování: 8-0-0

Rozpočtovou změnu č.4 týkající se zvýšených nákladů na opravy v obecním bytovém domě čp. 15 v
Sázavě v celkové výši 200.000,- Kč. Na základě rozpočtu s výkazem výměr předložené zhotovitelem Jaroslav Kyral OBSTAS o.f. Lanškroun činí v současné době částku 97.572,32 Kč bez DPH. Hlasování: 80-0
8) Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, počet členů
zastupitelstva obce pro následující volební období 2010-2014. Počet členů zastupitelstva obce
zůstává stejný jako v předchozím volebním období - 9 členů. Hlasování: 8-0-0

9) Lanškrounsko dobrovolný svazek obcí poskytne na základě návrhu rady svazku podporu z projektu
Drobná architektura Lanškrounska 2010. Obec Sázava požádala o poskytnutí finanční podpory na
opravy v kapli Sv. Prokopa týkající se elektrických rozvodů, truhlářských prvků a zednických prací.
Předpokládané náklady činí částku 48.862,- Kč. Příspěvek Lanškrounska – 34.203,- Kč. Podmínkou
přiznané dotace je 30% spoluúčast obce z celkových nákladů na opravu – 14.659,- Kč.

10) Na obecní úřad byla dne 14.6.2010 doručena žádost pana Michala Pirkla o prodej části pozemku
p.p.č.1007/17 v Sázavě, k.ú. Sázava u Lanškrouna, jehož výlučným vlastníkem je Obec Sázava. Shora
uvedený pozemek se nachází před provozovnou p. Michala Pirkla – výkup kovového odpadu.
Geometrickým plánem bude oddělena od p.p.č. 1007/17 část pozemku a označena novým parcelním
číslem. Jedná se o zaplocenou část pozemku p.p.č.1007/17 před okny provozovny. Zastupitelstvo
obce schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.1007/17. Hlasování: 8-0-0
11) Na obecní úřad byla doručena stížnost manželů Fingerových na volně pobíhající psy. Opětovně
upozorníme všechny majitele psů, aby je zajistili proti volnému pohybu po obci. Volně se pohybující
psi po obci ohrožují děti i ostatní a znečišťují prostředí. Pro odchyt psa bez dozoru může obec přivolat
zaměstnance útulku pro odchyt psa a psa umístit v útulku. Majitel je potom povinen zaplatit nemalou
částku za odchyt a umístění psa.

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

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.30 hod.
V Sázavě 14. června 2010

Zápis přečetli a ověřili:

p. Josef Bouška

p. Milan Kobza
pí Ilona Trkalová – starostka obce

