Zápis ze zasedání ZO 15.2.2010
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 15. února 2010

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatel: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Malátek, p. Milan Kobza
Návrhová komise: Mgr. Bernard Urban, p. Kamil Šebrle
Omluveni: p. Josef Bouška, p. Milan Marek ( příchod v 19.30 hod)
Neomluven: p. Emil Parent

Program:
1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) hospodářský výsledek MŠ Sázava za rok 2009
4) rozpočet obce Sázava na rok 2010
5) různé informace
6) diskuze
7) 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 a p. Milan Kobza. Do návrhové komise byli schváleni: Mgr. Bernard Urban a p.
Kamil Šebrle.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z min. zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k plnění.

3) Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce Sázava –
Mateřská škola Sázava za rok 2009 ve výši 0,- Kč. Mateřská škola Sázava čerpala v loňském roce
prostředky z rezervního fondu MŠ ve výši 17.006,14 Kč. Do roku 2010 zůstává v rezervním fondu MŠ
3.733,42 Kč. Hlasování: 6-0-0

4) Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2010 takto:
Celkové příjmy v minimální výši: 4.808.700,- Kč
Celkové výdaje v maximální výši: 4.808.700,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v příloze usnesení. Návrh
rozpočtu obce Sázava na rok 2010 byl projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 13.1.2010 a
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Hlasování: 6-0-0

5) Zastupitelstvo obce schválilo stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci obce
Sázava - MŠ Sázava na rok 2010 ve výši: 212.200,- Kč. Finanční prostředky budou vyplaceny
čtvrtletně: 1. čtvrtletí 45.500,- Kč 2. čtvrtletí 54.500,- Kč 3. čtvrtletí 59.200,- Kč 4. čtvrtletí 53.000,- Kč
. Hlasování: 7-0-0
6) Dne 5.1. 2010 byla na Obecní úřad Sázava podána Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu
obce Sázava na rok 2010 žadatelem: Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o.s. Zastupitelstvo
obce schválilo veřejnou finanční podporu na rok 2010 z rozpočtu obce Sázava pro Spolek přátel
sportu Sázava u Lanškrouna o.s. za účelem podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, údržby
sportovního areálu v obci, podpory kulturních akcí a podpory fotbalového oddílu žen, ve výši 45 000,Kč. Hlasování: 7-0-0
7) Dne 27.11.2009 byla podána Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Sázava na rok
2010 žadatelem: AMK Laudon L.A. o.s. Požadovaná výše podpory 5.000,- Kč za účelem využití
částečné úhrady nákladů na zdravotní zajištění akce - závod automobilů do vrchu Laudon 2010.
Žádost byla zastupitelstvem obce zamítnuta.

8) Členové zastupitelstva obce Sázava byli seznámeni se Závěrečným účtem obce Sázava za rok 2009.
Závěrečný účet bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a projednán na příštím zasedání
zastupitelstva obce Sázava.

9) Dne 20.1.2010 se konalo mimořádné jednání Shromáždění starostů svazku obcí Lanškrounsko.
Předmětem jednání byl projekt cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. Na tento projekt byla schválena ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR dotace ve výši 10 mil. Kč. Předmětem jednání shromáždění
starostů bylo zajištění finančních zdrojů na dofinancování nákladů projektu a budoucího provozu
cyklostezky. Stavba cyklostezky dlouhé 2,6 km bude realizována v letošním roce.

10) Dne 3.2.2010 byla na obecní úřad doručena žádost pana Petra Kolomého o prodej pozemku KN
1122, o výměře 10.606 m2, v k.ú. Sázava u Lanškrouna, za účelem zřízení sadu. Žádost byla
zamítnuta.

11) V loňském roce byla uzavřena smlouva s obchodní firmou K Mont Choceň, s.r.o., na přípravu
zpracování a podání žádosti o podporu SFŽP na realizaci akce: úspora energií bytového domu č.p.15 –
výměna oken. Na základě výzvy SFŽP o doplnění žádosti (důvod nevyhovující využití stavby) byla tato
doplněna a doložena k žádosti. Na nejbližší Radě fondu by měla být žádost projednána.

12) Obec Sázava podala v loňském roce žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje pro rok 2010 na opravu obecní komunikace k bytovce čp.119 – 122. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že kompletní opravu komunikace, včetně nových obrub a opravy kanalizace provede firma
Skanska DS a.s.

13) Na obecní úřad Sázava byla doručena žádost ředitelky MŠ Sázava pí Benešové o navýšení
rozpočtu MŠ o položky: oprava pískoviště a výměna písku, prořezání dubu na školní zahradě, zjištění
důvodu vlhnutí sklepa MŠ a zhotovení sanační omítky, odstranění závad střechy (okapové svody),
výměna podlahové krytiny v ložnici MŠ (odstranění vlhkosti a plísně).

Žádost byla projednána s tím, že obec zajistí prořezání dubu na školní zahradě MŠ. Co se týká
okapových svodů, bude přizvána odborná firma k posouzení závad. Po jejich zjištění bude provedena
oprava. Výměna podlahové krytiny v prostorách dětské ložnice byla přislíbena občanským sdružením
BETON Jeseník. Realizace bude provedena dle zjištěného stavu vlhkosti v prostorách ložnice v MŠ
Sázava.

14) Na základě dohody o ukončení nájmu obecního bytu č.6 v čp.15 v Sázavě zveřejní obec záměr
tento byt pronajmout na úřední desce obecního úřadu.

15) Na zasedání zastupitelstva obce dne 13.1.2010 vznesli někteří zastupitelé dotaz ohledně možnosti
nákupu pozemků za účelem pořízení stavebních parcel v katastru obce Sázava. Pí starostka zajistí
kontaktování vlastníka vybraných pozemků –pí Šípkové a zjistí potřebné informace (popř. zajistí
návštěvu p. Šípkové na příštím jednání zastupitelstva obce).

16) Dne 27.3.2010 se na sále místního pohostinství uskuteční divadelní představení lanškrounského
divadla „Ve středu“ - Amant.

17)Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 19.00 hod.
Ukončení: 21.00 hod.
V Sázavě 15.února 2010

Zápis přečetli a ověřili:

p. Jiří Malátek
p. Milan Kobza pí Ilona Trkalová – starostka obce

