Zápis ze zasedání ZO 30.7.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 30.července 2008

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková.
Ověřovatelé zápisu: p. Miloslava Šlesingerová a p. Josef Bouška
Návrhová komise: p. Kamil Šebrle a p. Milan Kobza
Omluveni: p. Milan Marek, p. Emil Parent

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) nájemní smlouvy na obecní byty
4) dotace z projektu Drobná architektura Lanškrounska
5) dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – revitalizace sportoviště
6) veřejné osvětlení
7) rozpočtové změny
8) různé informace
9) diskuze
10) závěr

1)Zasedání zahájila starostka obce p. 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. Miloslava Šlesingerová a p. Josef Bouška. Do návrhové komise byli schváleni: p. Kamil
Šebrle a p. Milan Kobza.

P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl doplněn o bod 7 –
Poskytnutí dotace Pa kraje na pořízení informační technologie pro obec Sázava . Program byl poté
jednohlasně schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 23.6.2008 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.
3) Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemních smluv na obecní byty se stávajícími nájemníky
opět na dobu určitou 1 rok do 31.7.2009. Jediná změna u smlouvy byla provedena v bytě na č.p. 2 –
nájem bude ponížen o paušální částku za spotřebu vody – byl zabudován vodoměr a voda bude od
následujícího měsíce placena dle skutečné spotřeby. Hlasování: 7-0-0
4) Obci Sázava byla schválena dotace z projektu Drobná architektura Lanškrounska. DSO
Lanškrounsko poskytne obci 79.000,- Kč , za povinné spoluúčasti obce 30% (tj. 35.000,-). Z dotace
bude opravena hřbitovní zeď a márnice. Hlasování: 7-0-0
5) Obec Sázava požádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – dotační titul č. 2 „Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“ – projekt : “Revitalizace sportoviště v obci
Sázava“. Dotace byla přiznána ve výši 126.000,- Kč za povinné spoluúčasti obce 30% ( tj. 55.000,- Kč)
Zastupitelstvo obce schválilo zahájení projektu č. 2171158188 akce „Revitalizace sportoviště“ . Z
přiznané dotace budou pořízeny dětské průlezky, vybudován odvodňovací kanál od hřiště, pořízeno
zábradlí u hřiště , osvětlení a nová antuka na tenisové kurty. Hlasování: 7-0-0

6) Zastupitelstvo obce schválilo realizaci veřejného osvětlení cesty v horním konci obce za řekou „ od
Beranových po Kolomazníkovi “. Výkop vedení obstará fi OBSTAS, realizaci osvětlení f i p. Franka z
Lanškrouna, který zajišťuje opravy veřejného osvětlení v Sázavě. Akce bude provedena v nejbližší
době. Hlasování: 7-0-0
7) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestiční dotace Pardubického kraje na pořízení informační
technologie v roce 2008 pro obec Sázava. Výše poskytnuté dotace je 22.400,- Kč. Z dotace budou
pořízeny nové monitory k počítačům a jiná drobná informační technologie na obecním úřadě.
Hlasování : 7-0-0
8) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny 3/2008, 4/2008, 5/2008 a 6/2008. Rozpočtová
změna č. 3/2008 se týká nákladů na pořízení mobiliáře do parku před OÚ jako součást investiční
stavby nového chodníku – zvýšení nákladů ve výši 46.000,- Kč. Rozpočtová změna č.4/2008 se týká
záležitostí kultury – zvýšení nákladů za platbu autorského honoráře za odehranou divadelní hru ve
výši 1.000,- Kč. Rozpočtová změna č.5/2008 zvyšuje náklady za platbu daní z prodeje pozemků o
1.000,- Kč. A rozpočtová změna č. 6/2008 zvyšuje náklady za platbu daní z lesů na cizím katastrálním
území o 7.000,- Kč. Hlasování: 7-0-0
9)Různé informace
– oprava topení na obecním úřadě proběhla počátkem července

- ZOD Žichlínek informovalo obec o záměru vybudovat v areálu výkrmny prasat v katastru obce
Sázava bioplynovou stanici na zpracování bio odpadů ( ve spolupráci s ČEZ)
- obec Sázava podala žádost o zařazení do projektu CZECH POINT.
- obec Sázava podala přihlášku do soutěže „ Obec přátelská rodině“.
- na obecní úřad byla doručena žádost nájemnice kadeřnictví v Sázavě o opravu nepoužívaného
komína – komínem zatéká a plesniví zeď v kadeřnictví.
- v mateřské školce v Sázavě byla zrušena pevná telefonní linka. Nové číslo pro kontakt s MŠ je : 733
183 013
- dlouhá diskuze byla vedena o poškozeném mostě v horní části obce u Kolomazníkových ( naproti
pohostinství). Most je absolutně nevhodný pro přejíždění motorových vozidel. Po posouzení
odborníkem bude rozhodnuto o řešení situace.
10) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.00 hod.

V Sázavě 31. července 2008

Zápis přečetli a ověřili:
p. Miloslava Šlesingerová
p. Josef Bouška
Ilona Trkalová – starostka obce

