Zápis ze zasedání ZO 25.3.2009
ZÁPIS

z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 25. března 2009

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p.Kamil Šebrle, Mgr. Bernard Urban
Návrhová komise: p. Emil Parent, p. Josef Bouška
Omluveni: p. Milan Marek

Program:
1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Závěrečný účet obce Sázava za rok 2008
4) Rozpočet obce Sázava na rok 2009
5) různé
6) diskuze
7) 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. Zapisovatelkou byla určena p.Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p.Kamil Šebrle, Mgr. Bernard Urban. Do návrhové komise byli schváleni: p. Emil Parent, p.
Josef Bouška.

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.

3) Zastupitelstvo obce schválilo pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp.13 pro firmu Tomáš
Plch - Profi instal na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce za nájemné 1.000,- Kč měsíčně +
spotřebované energie. Záměr obce pronajmout tento nebytový prostor byl řádně vyvěšen po dobu
min. 15 dní na úřední desce. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky, ZO schválilo uzavření
smlouvy. Hlasování: 8-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce Sázava a závěrečný účet obce za rok
2008 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2008 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a
přijímá toto opatření: inventarizace majetku a závazků obce byla provedena okamžitě. V příštích
letech při inventarizaci bude provedena inventarizace majetku a závazků obce dle zákona č.563/1991
Sb. Závěrečný účet obce byl schválen dle návrhu zveřejněného na úřední desce obecního úřadu.
Hlasování: 8-0-0

5) 1) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2009 takto:
Celkové příjmy v minimální výši: 5.040.700,- Kč
Celkové výdaje v maximální výši: 5.040.700,- Kč.
Rozpočet byl schválen dle návrhu, který byl zveřejněn na úřední desce a nebyly k němu žádné
připomínky ze strany veřejnosti. Hlasování: 8-0-0

6) Součástí rozpočtu byla i veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Sázava pro Spolek přátel sportu
Sázava u Lanškrouna o.s. ve výši 50 000,- Kč a pro TJ Albrechtice u Lanškrouna ve výši 15 000,- Kč.
Podpora na rok 2009 byla přiznána ve stejné výši jako v loňském roce. Čerpání dotace za rok 2008
bylo řádně vyúčtováno a doloženo doklady splňujícími podmínky pro přiznání dotace – u SPS Sázava
na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a údržbu sportovního areálu v obci Sázava, u TJ
Albrechtice na podporu fotbalových družstev mládeže a pořádání běhu Sázava - Lázek. Hlasování: 80-0

7) Zastupitelstvo obce schválilo jako součást rozpočtu i stanovení závazných ukazatelů pro MŠ Sázava
na rok 2009 dle předloženého rozpočtu mateřské školy na rok 2009 ve výši: 182.000,- Kč. Finanční

prostředky budou vyplaceny formou čtvrtletních záloh. Celková částka z rozpočtu obce Sázava je
148.585,- Kč, jako neinvestiční dotace od krajského úřadu Pa kraje 33.415,- Kč. Zároveň zastupitelstvo
obce schválilo převod hospodářského výsledku hospodaření MŠ Sázava za rok 2008 ve výši : 7.139,62
Kč do rezervního fondu MŠ. Hlasování: 8-0-0

8) Zastupitelstvo obce schválilo zařazení Územního plánu obce Sázava do nehmotného majetku obce
v hodnotě 175.000,- Kč. A zároveň schválilo vyřazení Urbanistické studie, která byla platná do
schválení Územního plánu obce, z nehmotného majetku obce. Územní plán stanoví základní koncepci
rozvoje území obce. Územní plán obce je k nahlédnutí na obecním úřadě. Hlasování: 8-0-0
9) Pí starostka seznámila zastupitele obce s pokračováním akcí plánovaných na letošní rok – oprava
MŠ a oprava a rekonstrukce prodejny potravin. Pro opravu MŠ jsou už objednány jednotlivé firmy pro
provedení prací ve školce v závazném termínu, tak aby se oprava stihla provést během letních
prázdnin. U opravy a rekonstrukce prodejny potravin v Sázavě se v současné době zpracovává
projektová dokumentace, sestavuje se položkový rozpočet a zároveň se zajišťují podklady pro
stavební povolení.
10) Zastupitelstvo obce na minulém zasedání pověřilo p. Milana Marka a Jiřího Malátka zajištěním
opravy sociálního zařízení v pohostinství v Sázavě. Výměna sanitární techniky a vyčištění odpadů bylo
provedeno obratem.
11) Zastupitelstvo obce na návrh jednoho z občanů projednávalo možnost převodu části finančních
prostředků obce z běžného účtu na účet spořící – z důvodu lepšího zúročení financí.
12) P. Emil Parent upozornil na volné pobíhání psů po obci. Jedná se především o větší psy (např.
majitele p. Martina Hubálka). Prosíme majitele o řádné zajištění těchto psů a o úklid psích
exkrementů.
13) Dále zastupitelé upozornili na špatný stav mostu na dolním konci obce – u Novotných. Obecní
úřad zajistí posouzení stavu mostu, popř. případnou opravu.
14) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.
Zahájení: 19. 00 hod. Ukončení: 21.00 hod.
V Sázavě 25. března 2009

Zápis přečetli a ověřili:
Mgr. Bernard Urban
p. Kamil Šebrle
Ilona Trkalová – starostka obce

