Zápis ze zasedání ZO 14.1.2008
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 14. ledna 2008

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bernard Urban, p. Miloslava Šlesingerová
Návrhová komise: p. Jiří Malátek a p. Josef Bouška
Omluveni: p. Kamil Šebrle, p. Milan Marek

Program: 1) zahájení
2)kontrola usnesení z minulého zasedání
3)rozpočtové změny č. 6,7,8,9,10/2007
4)Dodatek k Programu obnovy venkova
5)Směrnice o cestovních náhradách
6)inventura majetku
7)různé
8)diskuse
9)návrh na usnesení
10)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:
Mgr. Bernard Urban a p. Miloslava Šlesingerová. Do návrhové komise byli schváleni:p. Jiří Malátek a
p. Josef Bouška.

P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.
2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Proti vyvěšenému záměru obce o prodeji pozemku manželům Parentovým
nebyly vzneseny žádné námitky , proto do příštího zastupitelstva bude vypracována smlouva o
prodeji pozemku.
3) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny č.6/2007, 7/2007, 8/2007, 9/2007 a 10/2007.
Rozpočtové změny se týkají zvýšení nákladů ( o 5.000,- oproti plánovanému rozpočtu) na opravu
rozhlasu, který byl poškozený vlivem bouřky, zvýšení nákladů na opravu veřejného osvětlení – byla
provedena rozsáhlejší oprava vedení veřejného osvětlení – směrem na Lanškroun, zvýšení nákladů na
odvoz a likvidaci komunálního odpadu, vyšších nákladů na poštovné. Hlasování: 7-0-0
4) V prosinci proběhly plánované inventury majetku obce. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. V
pohostinství a prodejně byl vyřazen nepoužitelný inventář v hodnotě 12.100,- Kč ( starý koberec a
nefunkční nářezový stroj).
5) Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1/2008 k Programu obnovy venkova pro obec Sázava na
období 2008 – 2020. V minulém období byla pořízena studie k Programu obnovy venkova, ve které
bylo zadáno několik akcí ( plynofikace obce, vybudování šaten ke sportovišti, chodník k prodejně,...).
Tyto akce již byly vyčerpány, proto zastupitelstvo obce nyní schválilo dodatek k POV, který zahrnuje
další rozvoj obce – opravu komunikací a chodníků v obci, opravu budov v majetku obce, zajištění
pozemků pro další výstavbu v obci,... Hlasování: 7-0-0
6) Na obecní úřad byla doručena žádost občanského sdružení Spolek přátel sportu Sázava o pronájem
pozemku p.p.č. 466/1 – sportovní areál v k.ú. Sázava u Lanškrouna a příslušenství ke sportovišti –
šatny a sociální zařízení v č.p. 153. Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronajmout tento pozemek
p.p.č. 466/1 – sportovní areál včetně šaten a sociálního zařízení v budově č.p. 153 pro občanské
sdružení Spolek přátel sportu Sázava.
Hlasování: 7-0-0
7) Starostka obce informovala zastupitelstvo o dění v Dobrovolném svazku obcí, jehož jsme součástí.
Jedním ze záměrů DSO je výstavba optimalizace vodního režimu v krajině a protipovodňová opatření
v povodí Moravské Sázavy v oblasti Lanškrounska. Projekt bude realizován pouze za podmínek získání
významné finanční podpory z EU.
8) Na obecní úřad byla doručena žádost obyvatel Sázavy o posouzení stavu dřeviny – lípy vedle hřiště.
Strom je poškozený a nebezpečný. P. Milan Kobza a p. Jiří Malátek zajistí posouzení stavu stromu za
pomoci odborníků a na příštím zastupitelstvu bude rozhodnuto o dalším řešení.
9) Na obecní úřad byla doručena žádost p. Kühnerta Romana – nájemce Pohostinství Sázava, o
zakoupení čističky vzduchu do pohostinství, o projednání dosavadního systému vytápění v
pohostinství – výměna oken a dveří, zakoupení krbových kamen,... a o finanční příspěvek na
obnovení kuželníkové dráhy. Vzhledem k celkovému stavu budovy, kdy bude nutná její celková
rekonstrukce by nebylo ekonomické v současnosti vynakládat větší finanční částky na opravu
pohostinství – okna a dveře. O pořízení čističky vzduchu a krbových kamen do pohostinství se bude

jednat na příštím zasedání – po přesnějším ujasnění podmínek – cenové nabídky, vhodnost topení
vzhledem ke stavu komína …..
10)Fréza na sníh , která byla zakoupena před dvěma roky na obecní úřad naprosto nevyhovuje
podmínkám pro používání na OÚ. V současné době je na opravě v Mountfieldu Litomyšl. Zastupitelé
se dohodli na koupi výkonnějšího zařízení – částečnou výměnou ( slevou) za tuto nevyhovující frézku
dle dohody s firmou Mountfield.
11)Začátkem ledna došlo v Sázavě k dopravní nehodě, při níž nezjištěný pachatel zničil zábradlí na
mostě u Šmoků. Zábradlí bylo provizorně označeno páskou. P. Milan Kobza a p. Jiří Malátek zjistí
možnost opravy zábradlí.
12)Dne 2.2.2008 se bude v naší obci konat již třetí znovuobnovený MASOPUST. Srdečně zveme
všechny do průvodu. Popř. nás očekávejte ve svých domovech – přijdeme Vám zahrát a zazpívat pod
okna.
13)Na dolním konci obce byla poškozena autobusová zastávka. Upozorňujeme případné pachatele
této vandalské činnosti, že jde o poměrně drahý majetek obce a jeho poškozování je trestné! V
případě dopadení se jedná o velké finanční náhrady.
14)P. Josef Bouška přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 7-0-0
12) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.00 hod.

V Sázavě 15. ledna 2008

Zápis přečetli a ověřili:
Mgr. Bernard Urban
pí. Miloslava Šlesingerová
Ilona Trkalová – starostka obce

