Zápis ze zasedání ZO 17.9.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 17. září 2007

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková.
Ověřovatelé zápisu: p. Miloslava Šlesingerová a p. Milan Marek
Návrhová komise: p. jiří Malátek a p. Josef Bouška

Program: 1) zahájení
2)kontrola usnesení z minulého zasedání
3)hospodaření obce k 31.8.2007
4)nájemní smlouva na Pohostinství Sázava
5)místní akční skupina MAS KAREL
6)modernizace silnice 2/315 Lanškroun - Tatenice
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: p.
Miloslava Šlesingerová a p. Milan Marek. 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 25.6. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Schválené smlouvy o nájmu bytů v č.p. 15 byly podepsány všemi nájemníky.
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.8.2007 ,celkové čerpání plánovaného
rozpočtu ke dni 31.8.2007 je 36%. Zastupitelstvo obce dále schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2007 o
přijetí dotace na opravu kaple Sv. Prokopa z Programu obnovy venkova.
Hlasování: 9-0-0
4) Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo projednáváno uzavření Smlouvy o nájmu
nebytových prostor – Pohostinství Sázava. Tato smlouva s p. Kühnertem byla podepsána 9.7.2007 na
dobu neurčitou. Po určitých úpravách bylo Pohostinství slavnostně otevřeno a doufáme, že bude
sloužit ke spokojenosti občanů Sázavy.
5) Obec Sázava je členem dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko. V roce 2006 vzniklo občanské
sdružení Místní akční skupina (MAS) Karel jako zástupce dobrovolných svazků obcí Lanškrounsko a
Orlicko-Třebovsko. MAS Karel sleduje na základě společného postupu možnost získání dotací z
programu Evropské unie Leader. Podmínkou pro žádání dotací od EU je souhlas všech měst a obcí v
území se začleněním do MAS Karel. Zastupitelstvo obce schválilo začlenění území obce Sázava do
MAS KAREL a bere na vědomí strategický plán LEADER a strategii MAS KAREL. Hlasování: 8-0-1
6)V letošním roce (popř. na jaře příštího roku) bude zahájena oprava silnice 2/315 LanškrounTatenice. Obec Sázava udělila „ souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby“. Jedná se o
pozemky dotčené stavbou – krajnice , sjezdy,.. Správa a údržba silnic vyhoví rovněž požadavkům
obce, které byly již v loňském roce připomínkovány – rozšíření stání u hřbitova, svodidla za mostem,
propustek ke kapli a obrubníky před obecním úřadem.
7)Různé
Jako každý rok, i letos byl poskytnut příspěvek 4.000,- Kč oddílu atletiky TJ Albrechtice na pořádání
běhu Sázava – Lázek.
V červnu došlo po silném dešti k zaplavení hřiště. Pojistná událost byla řešena u Hasičské vzájemné
pojišťovny a v srpnu obec obdržela pojistné plnění ve výši 5.000,- Kč na odstranění následků záplavy a
zakoupení poškozených sítí.
17.9. 07 byla na OÚ doručena žádost p. Švuba o ukončení nájemního vztahu s obcí na pronájem sálu
a příslušenství v č.p. 13. Zastupitelstvo obce schválilo ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor
- sál a příslušenství v č.p. 13 s p. Milanem Švubem dohodou ke dni 30. 9. 2007. Sál zůstane nadále bez
nájemního vztahu a bude se pronajímat zájemcům pouze na jednotlivé konkrétní akce. Hlasování: 90-0
Již dříve schválená oprava mostu u Smejkalů v horní části obce by měla proběhnout během
podzimních měsíců. Opravu provede firma OBSTAS.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr obce upravit volné prostranství před obecním
úřadem na p.p.č.708/4. Před úřadem bude odstraněno stávající oplocení, částečně bude rozšířena
zahrada MŠ a zbývající prostor bude přebudován na parkovou úpravu. Dále ZO vzalo na vědomí

podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na úpravu tohoto prostranství pro rok 2008.
Hlasování: 9-0-0
Od konce července byl volný obecní byt č.3 v č.p. 15. Na obecní úřad byla nově doručena žádost p.
Evy Přibylové a p. Radima Dvořáka o pronájem tohoto bytu. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem
tohoto bytu pro žadatele na dobu určitou a to od 19.9.2007 do 31.5.2008 .
Hlasování: 9-0-0
Dne 15.8. 2007 proběhlo na MěÚ Lanškroun neveřejné jednání s dotčenými orgány pro územní řízení
o Územním plánu obce Sázava. Postupně probíhají vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. KÚ
Pardubického kraje vydal : a/ souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond. Celkem 26,08 ha bylo schváleno pro využití obce. b/ nesouhlas s využitím lokality 2 (
pozemky na pravé straně za mostem u Smejkalových, za Vaníčkovými ml.) navržené k využití pro
obytnou zástavbu a komunikace – celkem 2,94 ha.
Již delší dobu hyzdí vzhled obce na příjezdu směrem od Žichlínka zbouraná stavba p. Jonáše. I přes
upozornění nebyla ruina odstraněna. ZO navrhuje poslat podnět na odbor životního prostředí.
V obecním domě č.p. 15 dosud nedošlo k opravení poškozeného odpadního potrubí. Byla oslovena
další firma. Oprava je nutná v nejbližším termínu.
V části obce od hlavní křižovatky směrem k Lanškrounu je poškozené pouliční osvětlení.
Specializovanou firmou z Kostelce nad Orlicí byly odhaleny celkem dvě závady na stávajícím vedení. Z
tohoto důvodu bude nutné (po vyjádření dotčených orgánů) zkratované vedení vykopat a pořídit
nové. Pokud by někdo z občanů Sázavy měl zájem brigádnickými hodinami vykopat stávající vedení (
vytyčené v parku naproti OÚ – cca 1m hluboko, délka 15m ), prosím přihlaste se na OÚ. Je nutné toto
vedení vykopat ručně z důvodů křížení s vedením Telecomu. 9)P. Jiří Malátek přečetl návrh na
usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 9-0-0
10) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.00 hod.

V Sázavě 18. září 2007.

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

