Zápis ze zasedání ZO 10.11.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 10. listopadu 2008

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

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008
4) inventarizace
5) rozpočtové provizorium na rok 2009
6) rozpočtové změny
7) hospodářská činnost obce
8) dotace z POV na rok 2009
9) různé informace
10) diskuze
11) 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. Milan Marek a p. Milan Kobza. Do návrhové komise byli schváleni: Mgr. Bernard Urban
a p. Josef Bouška.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k plnění.
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření obce Sázava za rok
2008“, které proběhlo na OÚ v Sázavě dne 24. 10. 2008. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek ke směrnici o inventarizaci majetku obce Sázava za rok
2008 – příloha č. 14“, složení inventarizačních komisí a termín inventarizace. Inventury proběhnou
během prosince 2008. Složení hlavní inventarizační komise: Ilona Trkalová, Mgr. Bernard Urban a Eva
Malátková. Složení dílčích inventarizačních komisí: Josef Bouška, Kamil Šebrle, Miloslava
Šlesingerová, Jiří Malátek, Milan Marek, Milan Kobza, Kamil Mareš, Emil Parent a Alena Benešová –
ředitelka MŠ.
Hlasování: 8-0-0
5) Zastupitelstvo obce schvaluje zásady rozpočtového provizoria na rok 2009 do doby schválení
rozpočtu na rok 2009 ve výši 1/12 měsíčně rozpočtu roku 2008.
Hlasování: 8-0-0
6) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 7/2008 – 14/2008. Změny se týkají navýšení
výdajů v letošním roce na pořízení topení na OÚ, na vybudování nového veřejného osvětlení, na
zdravotní pojištění pro členy OVK, na opravu ČOV, na opravu hřbitovní zdi, vyúčtování nákladů na
volby do krajského zastupitelstva, vyúčtování dotace na pořízení nové počítačové technologie na OÚ
– všechny akce již proběhly a jsou ukončené. Dále se rozpočtové změny týkají zvýšení příjmů obce odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF, poplatek za odnětí lesní půdy, poplatek za komunální
odpad, stočné, přijaté pojistné náhrady a příjmy z úroků na ZBÚ. Hlasování: 8-0-0
7) Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení vedení hospodářské činnosti obce s tím, že hospodaření obce
(příjmy z nájmu bytů, lesa, pozemků...) bude nadále vedeno v rámci rozpočtového hospodaření obce.
Hlasování: 8-0-0
8) Na minulém zasedání ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2009. Žádost byla podána na opravu a rekonstrukci prodejny potravin dne
29.9.2008. Starostka obce byla pověřena zajistit prvotní studii pro možnosti opravy a přestavby
prodejny – možnost využití i pro jiné druhy služeb (např. přestěhování kadeřnictví).
9) Dále pí starostka informovala zastupitele o možnosti čerpání dotací z fondů EU, regionální
operační program NUTS II Severovýchod. Region soudržnosti NUTS II tvoří kraj Královéhradecký,
Liberecký a Pardubický. Výzva k předkládání projektů vhodná pro naši obec: Oblast podpory 2.3
Rozvoj venkova (obce od 500 do 5000 obyvatel). Dne 15. 10. 2008 proběhla na obecním úřadě

schůzka se zástupcem společnosti RAVEN EU Advisory, a.s., jejíž činností je komplexní poradenství při
zajišťování celkového procesu získání a čerpání dotací z fondů EU na investiční akci Rekonstrukce
kulturního domu v Sázavě. ZO rozhodlo pozvat zástupce společnosti na další jednání.
10) Různé informace – pí starostka informovala zastupitele o záměru DSO Lanškrounsko připravit
svazkový projekt na pořízení měřičů rychlosti v jednotlivých obcích Lanškrounska. Hodnota projektu
2000000,- Kč, průměrná cena panelu 80000,- Kč/ ks.
- pí starostka zjistí možnosti bezplatného převodu pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky v okolí bytovek (směr Lubník).
- zasedání ZO se zúčastnila ředitelka MŠ Sázava – pí Alena Benešová. Přednesla žádost o navýšení
rozpočtu MŠ pro příští rok z důvodů nutnosti opravy rozvodů vody a kanalizace, které jsou v
havarijním stavu. Dále žádá o opravu topení – nové radiátory a výměnu podlahové krytiny v jídelně a
chodbě v MŠ.
- na OÚ byla doručena žádost manželů Šmokových o pronájem části pozemku č. 1067/1 pro stavbu
plechové garáže. Žádost byla zamítnuta.
- dne 5. 12. 2008 v 17.00 hod proběhne na hřišti v Sázavě MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.
- dne 20. 12. 2008 ve 16.00 hod se v kapli sv. Prokopa uskuteční adventní koncert – účinkující: pí
Ludmila Hrodková a p. Jan Sisr, Katrinka Šebrlová, Jaroslava Havlíčková. Všichni jste srdečně zváni.
11) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19. 00 hod. Ukončení: 21. 30 hod.
V Sázavě 10. listopadu 2008

Zápis přečetli a ověřili:
p. Milan Marek
p. Milan Kobza Ilona Trkalová – starostka obce

