Zápis ze zasedání ZO 19.4.2010
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 19. dubna 2010

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatel: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bernard Urban, p. Milan Marek
Návrhová komise:, p. Miloslava Šlesingerová, p. Milan Kobza
Omluven: p. Emil Parent

Program:
1) zahájení
2) závěrečný účet obce Sázava za rok 2009
3) požární řád obce Sázava
4) oprava komunikace k čp. 119 - 122
5) různé informace
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. Zapisovatelem byla určena Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli
určeni: Mgr. Bernard Urban a p. Milan Marek. Do návrhové komise byli schváleni: pí Miloslava
Šlesingerová a p. Milan Kobza.
Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2) Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně
zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
bez výhrad. Se závěrečným účtem obce za rok 2009 byli zastupitelé podrobně seznámeni na minulém
zasedání ZO a následně byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. Hlasování: 8-0-0

3) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany uzavřenou
mezi obcí Sázava a obcí Žichlínek a výši finančních prostředků na zabezpečení této spolupráce:
15.000,- Kč za kalendářní rok. Nutnost uzavření této smlouvy vyplývá ze zákona o požární ochraně
§29 odst.1, písm.a), a §69 odst.1, písm. b) – kdy obec je povinna zřídit jednotku SDH obce nebo jinak
smluvně zajistit požární ochranu v obci. Hlasování: 8-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci Požárního řádu obce Sázava – obecně závazné vyhlášky č.
1/2007. Hlasování: 8-0-0

5) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 780406-20220-5-10030 uzavřenou mezi obcí Sázava
a firmou Skanska a.s., týkající se opravy místní účelové komunikace k řadovému domku čp.119 -122.
Předmětem díla je oprava komunikace včetně nových obrub a oprava kanalizace pod komunikací v
celkové hodnotě akce 499 298,- Kč včetně DPH. Hlasování: 8-0-0

6) V loňském roce byla uzavřena smlouva s obchodní firmou K Mont Choceň, s.r.o., na přípravu
zpracování a podání žádosti o podporu SFŽP na realizaci akce: úspora energií bytového domu č.p.15 –
výměna oken. Žádost obce Sázava byla projednána Radou SFŽP a dle předběžných informací nám
byla přiznána dotace ve výši 152.100,- Kč na realizaci a 22.600,- Kč na vypracování projektu k zajištění
akce. Zastupitelstvo obce projednalo, že bude aktualizována a doplněna nabídka fi SULKO s.r.o. na
výměnu všech oken v obecním bytovém domě čp. 15, včetně výměny parapetů a vchodových dveří.
Dále jednalo zastupitelstvo obce o výběru firmy k opravě fasády a pořízení venkovního nátěru domu
čp.15.

7) Dne 19.4.2010 byla podána Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Sázava na rok
2010 žadatelem: TJ Albrechtice – fotbalový oddíl. Požadovaná výše podpory 15.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Sázava pro TJ
Albrechtice – fotbalový oddíl, ve výši 15.000,- Kč na zajištění dopravy na sportovní utkání dětí a
mládeže a sportovních potřeb. Hlasování: 8-0-0

Další Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Sázava na rok 2010 byla podána
žadatelem: TJ Albrechtice – atletický oddíl, na podporu pořádání závodu: Běh Sázava - Lázek.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo poskytnout tuto veřejnou podporu formou zajištění cen pro
závodníky.

8) Na minulém zasedání ZO byla projednána žádost ředitelky MŠ Sázava pí Benešové o opravu
pískoviště a výměnu písku a prořezání dubu na školní zahradě. Opravu pískoviště provede firma
Jaroslav Kyral OBSTAS o.f. – obnovení ucpaného odvodu vody a prořez stromu provede firma VA-PA
THERM s.r.o. Faktury budou hrazeny z rozpočtu obce.

9) Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o podporu z projektu Drobná architektura
Lanškrounska (poskytovatel: DSO Lanškrounsko), na opravu elektrických rozvodů v kapli Sv. Prokopa.
Hlasování: 8-0-0
10) Dle žádosti obyvatel Sázavy budou opraveny obrubníky u nového mostu (pod Faltusovými) a
posouzen stav stromů v „náhonu“ na pozemcích ve vlastnictví obce.
11) Dle požadavků zastupitelů obce ohledně možnosti nákupu pozemků za účelem pořízení
stavebních parcel v katastru obce Sázava, pí starostka kontaktovala vlastníka vybraných pozemků – pí
Šípkovou a zjistila pro obec potřebné informace.

12) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.15 hod.
V Sázavě 19. dubna 2010

Zápis přečetli a ověřili:

Mgr. Bernard Urban

p. Milan Marek Ilona Trkalová – starostka obce

