Zápis ze zasedání ZO 26.3.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 26. března 2007

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková.
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Kobza a p. Kamil Šebrle
Návrhová komise: p. Emil Parent a p. Jiří Malátek

Program:1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) schválení Rozpočtu obce Sázava na rok 2007
4) požární řád obce, stanovení požární hlídky
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. Milan Kobza a p. Kamil Šebrle. Do návrhové komise byli schváleni: p. Jiří Malátek a p.
Emil Parent.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.
2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 5.3. 2007 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění.

3) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2007 v těchto závazných ukazatelích:
příjmy v minimální výši 4.272.800,- Kč ; výdaje v maximální výši 4.272.800,- Kč. Návrh rozpočtu byl
vyvěšen na úřední desce OÚ po dobu 15 dní a protože nebyly žádné připomínky k sestavení rozpočtu
ze strany veřejnosti ( pouze jeden dotaz), mohl být rozpočet schválen tak, jak byl podrobně
projednán na minulém zasedání.
Hlasování: 9-0-0
4) Platný Požární řád obce Sázava byl schválen v roce 2001. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně
složení zastupitelstva i ke změně některých zákonů je potřeba jeho aktualizace. ZO stanovilo požární
a povodňovou hlídku v tomto složení: velitel: Jiří Malátek, členové: Petr Král, Petr Marek, Ing. Jiří
Kuběnka, Jan Urban st. Stanovení této hlídky bude součástí nového Požárního řádu obce , který se
bude projednávat a schvalovat na příštím zasedání ZO. K nahlédnutí bude na obecním úřadě. V
případě hrozícího nebezpečí povodně jsou stanovena dvě místa pro sledování hladiny vody a to na
mostě u čp. 101 ( Smejkal Jiří ) a v dolním konci obce na mostě u čp. 59 ( Oto Novotný ) . I nadále
budou Smejkalovi a Novotní pověřeni hlášením stavu vody.
5) Zastupitelstvo obce schválilo použití znaku obce Sázava pro reklamní předměty a almanach při
příležitosti sportovní akce Štítu Albrechtic konané dne 23.6 2007 v Albrechticích a Sázavě.
Hlasování: 9-0-0
Starostka obce informovala zastupitele o stavu pokračující rekonstrukce Kaple Sv. Prokopa. V
současné době se dokončuje venkovní nátěr celé kaple i plechování. Stavební práce uvnitř již byly
ukončeny a nyní bude ve spolupráci s Lanškrounskou diecézí provedena oprava lavic a oltáře a
vymalován vnitřek kaple.

Dále bylo projednáno několik podnětů z obce
- vyřazení starého nábytku z kanceláře účetní na obecním úřadě.
- žádost paní ředitelky MŠ o přestěhování kuchyňského vybavení v kuchyni MŠ
- žádost p. Olšavského o zřízení odtokového potrubí pro odtok vody na jeho pozemku. Žádost byla
posouzena a dojde k vybetonování čela vtoku vody – zadáno fi Obstas.
- Pan Bouška podal podnět k opravě stěny u mostu v horní části obce u Smejkalových. Akce bude
zadána fi Obstas k posouzení a oprava provedena dle nutnosti během letních měsíců.
- bude provedena úprava plochy před kontejnery na dolním konci obce.
- stížnost p. Kokory na pálení odpadu na hřišti – bude okamžitě sjednána náprava
- žádost Svazu tělesně postižených – místní organizace Lanškroun o příspěvek na činnost.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro STP místní organizace Lanškroun ve výši 500,- Kč.
Hlasování: 8-0-1
- oznámení p. Holomka o realizaci stavby - úprava klempírny

- žádost p. Gildaina o posunutí lampy veřejného osvětlení o cca 2m. Obec nemá námitek proti
posunutí osvětlení, za podmínek, že lampa bude na obecním pozemku a p. Gildain získá i souhlasné
vyjádření majitelů sousedních pozemků.
6) P. Jiří Malátek přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 9-0-0
7) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.15 hod.

V Sázavě 26. března 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
p. Kamil Šebrle
p. Milan Kobza
p. Ilona Trkalová – starostka obce

