Zápis ze zasedání ZO 25.2.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 25.února 2008

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

Program: 1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) smlouvy o koupi a pronájmu
4) návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2008
5) různé
6) diskuse
7) návrh na usnesení
8) závěr

1)Zasedání zahájila starostka obce p. Ilona Trkalová. Přivítala přítomné hosty a 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.
Emil Parent 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 jednohlasně
schválen.
2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 14.1.2008 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.

3) Zastupitelstvo obce schválilo prodej p.p.č. 105/5 o výměře 150 m2 panu Emilu Parentovi za cenu
25 Kč/ m2. S tím, že náklady na vklad do katastru uhradí kupující.
Hlasování: 7-0-1
4) Zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku p.p.č. 466/1 – sportovní areál, včetně šaten a
sociálního zařízení v budově č.p. 153 pro občanské sdružení Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna
od 1.1.2008 na dobu neurčitou za nájemné 1.000,- Kč měsíčně. Smlouva bude podepsána v nejbližší
době.
Hlasování: 7-0-1
5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Návrh rozpočtu obce Sázava na rok 2008. Návrh
rozpočtu bude podle zákona vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu minimálně 15 dnů.
Podrobnější návrh rozpočtu je k nahlédnutí na obecním úřadě.
6) Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z programu Podpory venkova na rok 2008 možnost
předložení žádostí o poskytnutí dotace pro obce do 3000 obyvatel. Obec Sázava využije dotačního
titulu č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, který je zaměřen na
rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. Termín podání žádostí je do
28.3.2008. Zastupitelstvo obce schválilo doplnění Strategického plánu obce Sázava na období 20082020 o bod č.6 – Revitalizace sportoviště.
Hlasování: 8-0-0

7) Na minulém zasedání byla projednávána žádost p. Kühnerta o pořízení krbových kamen do
pohostinství v Sázavě. ZO vyhovělo žádosti.
8) V šatnách, které jsou součástí sportoviště v Sázavě byla provedena oprava odpadů ve sprchách,
která byla plánována již od minulého roku. Materiál byl pořízen z rozpočtu obce, práce byla
provedena členy SPS Sázava.
9) Zastupitelstvo obce schválilo stanovení závazných ukazatelů pro MŠ Sázava na rok 2008 ve výši: 1.
čtvrtletí 37.680,- Kč ; 2. čtvrtletí 40.000,- Kč ; 3. čtvrtletí 65.200,- Kč a 4. čtvrtletí 42.120,- Kč. Celková
částka z rozpočtu obce Sázava je 159.800,- Kč, jako neinvestiční dotace od krajského úřadu Pa kraje
25.200,- Kč. Oproti loňskému roku se snížil příspěvek od KÚ – dle počtu přihlášených dětí do MŠ a
zvýšil se příspěvek od obce.
Hlasování: 8-0-0
10)Zastupitelstvo obce schválilo „Zprávu č.16 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sázava za
rok 2007“ vydanou pracovní skupinou KÚ Pardubického kraje. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování: 8-0-0
11)Zastupitelstvo obce schválilo vnitřní předpis obce - „ Pravidla pro poskytování veřejné podpory –
grantů a příspěvků z rozpočtu obce Sázava“.

Hlasování: 8-0-0
12) Na OÚ byly doručeny celkem 3 žádosti o finanční podporu občanských sdružení. Zastupitelstvo
obce schválilo veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Sázava pro Spolek přátel sportu Sázava u
Lanškrouna o.s. ve výši 50.000,- Kč, na podporu sportovních akcí pro mládež, na údržbu sportovního
areálu a ceny pro děti a mládež. Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu z rozpočtu
obce Sázava pro TJ Albrechtice u Lanškrouna o.s. Ve výši 15.000,- Kč na podporu fotbalových družstev
mládeže. Třetí žádost byla doručena od TJ Albrechtice – atletický oddíl na pořádání tradičního běhu
Sázava – Lázek. Závod probíhá v září, letos 20 ročník. Žádost bude ještě projednána.
13) Na obecní úřad byla doručena žádost o opravu mostku k č.p. 52 – Kuběnkovi. Vyjádřením k
žádosti byl pověřen Mgr. Bernard Urban.
14)Dne 8.3. 2008 proběhne na sále v Sázavě Dětský maškarní karneval. Pouťová veselice se letos
bude konat 28.6.2008 na hřišti a koncert v kapli – Prokopská slavnost 29.6.2008
15) Projednávali se rovněž podněty od občanů obce – již delší dobu se vlekoucí oprava odpadů v č.p.
15; oprava poškozeného vodovodního řádu v MŠ a bytě na č.p. 2; parkování aut ( ve větším počtu) na
pozemcích obce…….
16)P. Kamil Šebrle přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 8-0-0
17) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 22.00 hod.

V Sázavě 26. února 2008

Zápis přečetli a ověřili:
p. Emil Parent
p. Josef Bouška Ilona Trkalová – starostka obce

