Zápis ze zasedání ZO 25.6.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 25. června 2007

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

Program: 1) zahájení
2)kontrola usnesení z minulého zasedání
3)nájemní smlouvy na obecní byty
4)nájemní smlouva na Pohostinství Sázava
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, je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p. Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p. Kamil Šebrle a Mgr. Bernard Urban . Do návrhové komise byli schváleni:p. Emil Parent a
p. Milan Marek. Omluveni byli : p. Josef Bouška a p. Miloslava Šlesingerová.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.
2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 28.5. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Smlouva o nájmu nebytových prostor Pohostinství Sázava s p. Baťkem byla

ukončena k 31.5.2007. Návrh územního plánu byl předán k projednání na MěÚ Lanškroun. Dne 15.8.
2007 proběhne neveřejné jednání s dotčenými orgány pro územní řízení.
3) Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení nájemních smluv na obecní byty v č.p. 2 pro Kláru
Bouškovou a Jiřího Chmelíka, v č.p. 153 pro manžele Markovi a v č.p. 15 pro manžele Marešovi,
Buřvalovi ( Karla a Petru), Buřvalovi ( Michala a Manuelu), paní Řehořovou, slečnu Kalousovou a
Dalibora Procházku a Barboru Šlesovou. Smlouvy budou uzavřeny jako dosud na dobu určitou
jednoho roku – do 31.7. 2008. Manželé Kubíčkovi , kteří bydlí v obecním bytě v č.p. 15 , oznámili, že
nežádají prodloužení nájemní smlouvy z důvodu stěhování. Byt bude předán dne 19.7. 2007.
Hlasování: 7-0-0
4) Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor – Pohostinství Sázava. Tato smlouva s p. Baťkem byla ukončena. Následně byl zveřejněn
záměr obce pronajmout tyto nebytové prostory p. Romanu Kühnertovi, který si podal na obecním
úřadě řádnou žádost s přiloženým živnostenským listem . Bohužel p. Kühnert od podepsání smlouvy
odstoupil. Pohostinství Sázava je tudíž v současné době bez nájemce.
5) Dne 26.6.2007 proběhne kolaudace stavby „ Výstavba infrastruktury v lokalitě Za mostem ( nový
most u Faltusových) v Sázavě“ obsahující místní komunikaci v katastrálním území Sázava u
Lanškrouna. Stavba byla dokončena již v roce 2002 a po dořešení majetkových vztahů byla dne 6.6.
2007 na MěÚ Lanškroun , odbor dopravy a silničního hospodářství podána žádost o zahájení
kolaudačního řízení .
6)Dne 1.7.2007 ve 12.00 hod proběhne v Sázavě slavnostní koncert při příležitosti otevření opravené
Kaple Sv. Prokopa.
7)O víkendu 30.6. -1.7.2007 bude probíhat na hřišti v Sázavě Pouť. Vzhledem k tomu, že v minulých
letech došlo k menším problémům s umístěním atrakcí a zejména čerpáním pitné vody, p. Milan
Marek byl pověřen dohledem nad umístěním těchto atrakcí.
8)Přítomnými občany byl vznesen dotaz na stavební úpravy starého obecního úřadu č.p. 13. Paní
starostka objasnila myšlenku prozatím dát přednost jiným prioritám pro obec – investice do získání
stavebních parcel, likvidace staré hospodářské budovy ZOD Žichlínek.... Projekt na opravu starého OÚ
bude po projednání obecním zastupitelstvem dále dopracován a upraven dle dalšího jednání OZ a
projektanta p. Dostálka.
9)Dále starostka informovala přítomné o zapojení obce Sázava do společného záměru Lanškrouna a
okolních obcí při přípravě vybudování protipovodňového opatření – suchého poldru v Sázavském
údolí.
10)Kontrolní výbor provedl dne 6.6. 2007 kontrolu obecních bytů v č.p. 15. Byty jsou bez vážnějších
závad , drobné opravy budou řešeny jednotlivě.
11) P. Emil Parent 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: 21.30 hod.

V Sázavě 26. června 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
Mgr. Bernard Urban
p. Kamil Šebrle
Ilona Trkalová – starostka obce

