Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 22.1.2007
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 22. ledna 2007

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatelka: p. Eva Malátková.
Ověřovatelé zápisu: p. Emil Parent a p. Miloslava Šlesingerová
Návrhová komise: p Kamil Šebrle a p. Milan Kobza
Omluven: Mgr. Bernard Urban

Program:1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Hospodaření obce k 31.12. 2006
4) Rozpočtová změna č 7/2006 .
5) Příspěvek pro TJ Albrechtice
6) Smlouva na kadeřnictví Sázava
7) Odměny zastupitelů obce
8) Předběžný plán akcí na rok 2007
9) Různé
10) Diskuse
11) Návrh na usnesení
12) 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. Emil Parent a p. Miloslava Šlesingerová. Do návrhové komise byli schváleni: p. Kamil
Šebrle a p. Milan Kobza.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.
2)Kontrolou usnesení z minulého zasedání ze dne 27.11..2006 bylo konstatováno, že nebyly zadané
žádné úkoly k plnění. Usnesením č. 57/2006 zastupitelstvo obce pověřilo p. Boušku posuzováním
oznámení drobné stavby , oznámení o stavebních úpravách a oznámení udržovacích prací. Dle
nového Stavebního zákona , platného od 1.1.2007 všechna rozhodnutí ohledně staveb podléhají
ohlášení u úřadu s rozšířenou působností v Lanškrouně.
3) P. Malátková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření k 31.12.2006. Zastupitelstvo obce vzalo
bez připomínek na vědomí.
4) Dále zastupitelstvo schválilo Rozpočtovou změnu č. 7/2006 . Rozpočtová změna se týká přijaté
dotace z KÚ Pardubického kraje ve výši 30.000,- Kč na pořízení druhé etapy Územního plánu obce.
Hlasování: 8-0-0
5) Zasedání Zastupitelstva obce se zúčastnil p. Havlíček, předseda TJ Albrechtice. Poděkoval za
spolupráci s obcí Sázava v loňském roce a zároveň požádal o příspěvek na činnost družstev mládeže
pro rok letošní. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro TJ Albrechtice na rok 2007 ve výši 15.000,Kč.
Hlasování: 8-0-0
Dále nás pan Havlíček informoval o konání „ Štítu Albrechtic “ v letošním roce. Jde o fotbalový turnaj
asi 8 družstev Albrechtic z různých koutů České republiky, který se v letošním roce bude konat v
Albrechticích u Lanškrouna. Jako hřiště, kde se budou odehrávat zápasy druhé skupiny fotbalistů bylo
zvoleno hřiště Sázava. Turnaj se bude konat 23.- 24. 6. 2007. TJ Albrechtice ocení veškerou pomoc při
pořádání této náročné akce.
6) Paní Pluhařová – kadeřnice, která měla pronajatou provozovnu v Sázavě požádala o ukončení
smlouvy. Zastupitelstvo obce jí vyhovělo a „Smlouva o nájmu nebytových prostor – kadeřnictví „ byla
ukončena dohodou ke dni 31.1.2007. Zároveň zastupitelstvo obce schválilo pronajmout kadeřnictví v
Sázavě slečně Evě Junkové z Lubníka. Smlouva o nájmu je uzavřena od 1.2.2007 na dobu neurčitou.
Hlasování: 8-0-0
7) a) Zastupitelstvo obce schvaluje opravu usnesení č.53/2006 ze dne 27.11.2006 o odměnách
zastupitelům obce. Odměna členům ZO je opravena z výše 575,- Kč na 588,- Kč. ( kvůli zaokrouhlení
částky po zdanění).
Hlasování : 8-0-0
b) Zastupitelstvo obce navyšuje odměnu pro starostku obce na výši 14.330,- Kč od 1.1.2007.( v
důsledku aktuálních změn zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 614/2006 o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.)

Hlasování : 8-0-0
8) – Panu Baťkovi – firma ELSATTEL, který má v pronájmu místní pohostinství byla zaslána upomínka
o zaplacení dlužné částky na nájem pohostinství a spotřebu energií.
Pan Josef Kolomazník požádal o zrušení poplatku za svoz a odstraňování komunálního odpadu na rok
2007 pro celoroční nepřítomnost v místě trvalého pobytu v České republice. Zastupitelstvo obce na
základě zákona č 565/1990 Sb. schválilo prominutí poplatku pro rok 2007. Hlasování:8-0-0
VaK Jablonné nad Orlicí a.s. požádal o uzavření „ Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene ve formě strpění existence cizí stavby na svém pozemku“ . Jedná se asi o 1 m
kabelu podzemního vedení elektrické přípojky pro vodovodní šachtu v obci Sázava. Smlouva bude
podepsána.
Na dolním konci obce byla firmou Ekola při nakládání tříděného odpadu poškozena zpevněná plocha
pod kontejnery. Na jaře bude opraveno a místo trávníku kolem kontejnerů bude plocha zpevněna
navežením štěrku pro lepší přístup ke kontejnerům.
Minulý týden proběhla na OÚ v Sázavě schůzka starostky s RNDr. Fialou – manažerem Svazku obcí
Lanškrounska. P. RNDr. Fiala slíbil doplnění do projektu svazku obcí pro budoucí období vybudování
cyklostezky k Lanškrounu.
V domě s obecními byty č.p. 15 došlo k poškození odpadů. Firma p. Fingera provedla zjištění závad a
provizorní opravu. Po částečném vyschnutí musí být provedena rozsáhlejší a důkladná oprava.
V obci se množí stížnosti na volně pobíhající psy. Jedná se většinou o větší plemena. Důrazně proto
upozorňujeme spoluobčany, aby zabezpečili své psy tak, aby nemohlo dojít k nepříjemné události. (
Pohyb psů po obci vždy s doprovodem , na vodítku,...)
Dále zastupitelé upozornili na skutečnost, že v letošním roce došlo ke krádeži už dvou dětských
jízdních kol . Prosíme proto majitele, aby na svůj majetek dávali větší pozor. Je smutné, že i tam, kde
dříve děti nemuseli mít obavy zaparkovat své kolo, musí teď pečlivě dbát na jeho zabezpečení.

12) Pan Milan Kobza přečetl návrh na usnesení, který byl bez připomínek schválen.
Hlasování 8-0-0
13) P. starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 22.00 hod.

V Sázavě 22. ledna 2007.

Zápis přečetli a ověřili:
p.Emil Parent
p.Miloslava Šlesingerová
p.Ilona Trkalová – starostka obce

