Zápis ze zasedání ZO 28.5.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 28. května 2007

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

Program: 1) zahájení
2)kontrola usnesení z minulého zasedání
3)rozpočtová změna č. 1/2007
4)závěrečný účet obce za rok 2006
5)nájemní smlouva pohostinství Sázava
6)územní plán obce
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, je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla určena p. Eva Malátková, ověřovateli zápisu
byli určeni: p. Josef Bouška a p. Miloslava Šlesingerová . Do návrhové komise byli schváleni:p. Emil
Parent a p. Milan Kobza. Omluven byl : p. Kamil Šebrle.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 23.4. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. P. Kolomý vzhledem k cenové nabídce nemá zájem o odkoupení malé vodní
elektrárny v Sázavě , nemá tudíž ani zájem o odkoupení pozemků obce sousedících se stavbou.
Malotraktor pořízený z dotace od Pekařství a cukrářství Sázava již bezvadně funguje.
3) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.1/2007. Rozpočtová změna se týkala příjmu
peněz – dotace na výše jmenovaný malotraktor. A dále příjmu za vynětí pozemků ze zemědělského
půdního fondu v areálu fi. FOREZ ( jedná se o cca 1500 Kč).
Hlasování: 8-0-0
4) Zastupitelstvo obce schválilo „ Závěrečný účet obce Sázava za rok 2006“ bez výhrad.
Hlasování: 8-0-0
5) Zastupitelstvo obce schválilo „ Zprávu č. 89 KÚ Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Sázava za rok 2006 “. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 proběhlo ve
dnech 13.10. 2006 a 27.4. 2007 na Obecním úřadě v Sázavě. Ze zprávy vyplývá, že nebyly shledány
žádné chyby ani nedostatky v hospodaření obce.
Hlasování: 8-0-0
6)Dne 22.5.2007 podal p. Batěk pod č.j. 181/2007 na obecní úřad žádost o ukončení nájmu v
pohostinství Sázava. Zastupitelstvo obce schválilo ukončení „ Smlouvy o nájmu nebytových prostor „ pohostinství Sázava s p. Petrem Baťkem - ELSATTEL. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni
31.5.2007. Inventura proběhne dne 29.5.2007. Drobné vybavení toalet – zásobníky na tekuté mýdlo,
držáky toal. papíru,... odkoupí obec za celkovou cenu cca 1.000,Hlasování: 8-0-0
7)Dle nového Stavebního zákona č.183/2006 Sb. zastupitelstvo obce schvaluje projednání zadání
územního plánu ve formě návrhu územního plánu obce Sázava. Hlasování: 8-0-0 8) Zastupitelstvo
obce schválilo vyřazení dlouhodobého drobného hmotného majetku – dle vyřazovacího protokolu.
Jedná se o vyřazený nábytek z kanceláře účetní na OÚ a různé vybavení ze starého obecního úřadu –
dále nepoužitelné ( koberec z posilovny, hasičské savice, ….) Hlasování:8-0-0
9) Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření kontrolního výboru obce o dva nové členy : p. Milana Kobzu,
p. Kamila Mareše.
Hlasování:8-0-0
Kontrolní výbor provede kontrolu obecních bytů v č.p. 15 dne 6.6.2007 od 18.00 hod.
10)Starostka obce informovala zastupitele o hospodaření v lesích, kde společně s obcemi Albrechtice,
Žichlínek a Cotkytle vlastníme ? pozemků.
11)Dle jednání na předchozím zastupitelstvu, kde se projednávala nutnost opravit most u Smejkalů –
fi Obstas nám vypracovala nabídku opravy tohoto mostu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že se
most opraví v nejbližší době dle nabídky fi. OBSTAS.

12)P. Vašíčková podala připomínku k záměru obce prodat pozemky č. 1005/18, 1007/13 a 114/2
manželům Kolomým. P. Vašíčková by chtěla na pozemku č. 1005/18 zřídit věcné břemeno – přístup k
řece pro vedení trubky odpadních vod přes obecní pozemek. Mgr. Bernard Urban byl pověřen tím,
aby s p. Vašíčkovou tuto připomínku projednal i vzhledem k tomu, jak bylo zmíněno výše, že p.
Kolomý nemá zájem tyto pozemky odkoupit.
13) Ode dne 1.6. 2007 byla aktualizována pojistná smlouva na obecní majetek s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou.
14)Dne 7.5.2007 pod č.j. 172/2007 byla podána p. Gildainem žádost o přemístění lampy veřejného
osvětlení u č.p. 164. Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění lampy veřejného osvětlení o cca 2m na
obecním pozemku na vlastní náklady žadatele. Hlasování: 7-0-1
15)Dne 23.5. 2007 byla na OÚ doručena žádost p. Šmídy ze Žichlínka o pronájem obecního bytu v č.p.
15. Vzhledem k tomu, že v současné době není volný žádný obecní byt, žádost bude založena k
pozdějšímu projednání.
16)Dle jednání na minulém zasedání ZO byla zjištěna cena za zasypání okrajů vozovky v dolní části
obce. Cena za očištění okrajů a zasypání se pohybuje v hodnotě cca 100.000,- Kč. Z finančních důvodů
bylo toto prozatím odloženo.

8) P. Emil Parent přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 8-0-0
9) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.30 hod.

V Sázavě 28. května 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Josef Bouška
p. Miloslava Šlesingerová
Ilona Trkalová – starostka obce

