Zápis ze zasedání ZO 2.9.2010
ZÁPIS
z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 2. září 2010

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatel: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Malátek, p. Emil Parent
Návrhová komise: p. Milan Kobza, p. Kamil Šebrle
Omluven: p. Milan Marek, p. Miloslava Šlesingerová

Program: 1. zahájení
2. rozpočtové změny
3. kupní smlouva – prodej pozemku
4. dotace Pardubického kraje za rok 2010
5. dotace z programu POV Pardubického kraje na rok 2011
6. různé informace
7. diskuse
8. závěr

1) Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné hosty a členy zastupitelstva
obce. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byla určena Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli
určeni: p. Jiří Malátek, p. Emil Parent. Do návrhové komise byli schváleni: p. Milan Kobza, p. Kamil
Šebrle. Pí starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl
jednohlasně schválen.

2) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č.5/2010 týkající se přijaté neinvestiční dotace z
Programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč. Hlasování: 7-0-0

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č.6/2010 týkající se přijaté investiční dotace na
přípravu a realizaci podporovaných opatření ze Státního fondu životního prostředí z programu Zelená
úsporám ve výši 22.605,- Kč – dotace na pořízení projektové dokumentace k výměně oken v bytovém
domě čp.15. Hlasování: 7-0-0

3) V roce 2010 obdržela obec Sázava dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Dotace
byla využita na opravu místní komunikace v obci. Dotace byla řádně vyúčtována , proběhla kontrola
kontrolním výborem obce.
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje byla poskytnuta dotace na podporu kulturních akcí v
obci - na konání Setkání důchodců v obci Sázava. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 41583/2010 ve výši 6.000,- Kč. Hlasování: 7-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely ve vlastnictví obce
č.1007/62 v obci Sázava , katastrální území Sázava u Lanškrouna, o výměře 40 m2 za kupní cenu 25
Kč/m2 pro Michala Pirkla, bytem Luková 75. Záměr prodeje části p.p.č. 1007/17 byl zveřejněn na
úřední desce obecního úřadu po dobu cca jednoho měsíce – bez připomínek. Geometrickým plánem
byl oddělen od p.p.č. 1007/17 díl a označen novým p.p.č. 1007/62 o výměře 40 m2. Hlasování: 7-0-0

5) Zastupitelstvo obce jednalo o možnosti podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2011. Dle aktuálních informací na rok 2011 a vypsaných dotačních titulů k
dotaci z POV zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje – dotační titul č.2 – 1. Komplexní úprava veřejných prostranství, 2. Zřizování,
obnova a údržba veřejné zeleně. Dotace bude využita na nákup souboru zahradní techniky pro
údržbu zeleně v obci Sázava (travní traktor – rider, motorová pila, křovinořez, elektrické nůžky,
benzínová sekačka,…) Dotaci poskytuje Pardubický kraj ve výši max. 50% nákladů. Hlasování: 7-0-0

6) Starostka obce informovala členy zastupitelstva o možnosti sběru velkoobjemového odpadu – dle
žádosti občanů obce. Velkoobjemový odpad budou mít občané Sázavy možnost odevzdat, v předem
dohodnutých termínech, ve sběrném dvoře p. Michala Pirkla v Sázavě. Likvidaci odpadu zajistí fa
Ekola Č. Libchavy s.r.o. na základě uzavřené smlouvy s obcí.

7) Starostka obce informovala členy zastupitelstva o akcích, které proběhly v obci během
prázdninových měsíců:
- odvodnění vozovky (seřezání krajnic v místech,kde nedocházelo k odtoku vody z vozovky)
- opravy v kapli Sv. Prokopa – oprava elektroinstalace, oprava dřevěných podlážek a dlažby pod
lavicemi, malování

- fa Galileo byla pověřena vytvořením nových internetových stránek obce

Dále byli členové zastupitelstva informováni o:
- zahájení akce – celková rekonstrukce venkovního vedení nadzemního napětí v obci Sázava. Výměna
dřevěných sloupů a vedení bude probíhat ve čtyřech etapách.
- zahájení komplexních pozemkových úprav Pozemkovým úřadem v Ústí nad Orlicí na základě žádosti
z roku 2007.

8) V pondělí 6.9.2010 bude zahájena výměna oken v obecním bytovém domě čp.15 v Sázavě.
Výměnu oken provede na základě uzavřené smlouvy firma Sulko s.r.o. Po dokončení výměny oken
bude provedeno očištění, opravy a nátěr fasády domu. Tyto práce provede na základě posouzení
cenových nabídek stavební firma p. Milana Peškara.

9) Závěrem zasedání poděkovala pí starostka zastupitelům za práci pro obec a těm, kteří kandidují i
nadále popřála mnoho úspěchů v komunálních volbách, které proběhnou ve dnech 15. – 16. října
2010.

Zahájení: 19.00 hod. Ukončení: 21.30 hod.
V Sázavě 3. září 2010

Zápis přečetli a ověřili:

p. Jiří Malátek
p. Emil Parent

Ilona Trkalová – starostka obce

